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TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 01 - 14:00
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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015039-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO ROBERTO BISPO ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

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

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 146,44 (cento e quarenta e seis 

reais e quarenta e quatro centavos). Fica cientificado de que para 

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

link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, obrigado, emitir guias, digitar custas, 

clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher 

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

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

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

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

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020.

Decisão

CIA nº 0705771-34.2020.8.11.0001

 Vistos, etc.

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

servidor(a) MARIA CECILIA DE CAMPOS SILVA, Matrícula 12220, Técnico 

Judiciário, designada para o cargo comissionado de Assessor de 

Gabinete I, lotado(a) no(a) Gabinete do Juiz - 10ª Vara Criminal - Comarca 

da Capital - SDCR, referente ao quinquênio 2015/2020.

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

Informação n° 011/2020/GRHFC, comunicou que o(a) servidor(a) é 

efetivo(a) e estável pelo artigo 24 da Lei Complementar nº 04/1990 

(Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias 

e das Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato Grosso), bem 

como a ausência de violação ao disposto no artigo 110 da referida Lei 

Complementar no período ora requerido.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

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

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

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

versarem sobre requerimentos referentes à licença-prêmio formulados por 

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

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

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

cujo artigo 109, caput, assim estabelece:

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

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

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

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

em dobro para fins de aposentadoria (Redação dada pela Lei 

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

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

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

disposto no artigo 110 da mesma Lei, senão vejamos:

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

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

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

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

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

afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. 

As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

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

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

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

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

CECILIA DE CAMPOS SILVA, a fim de conceder a licença-prêmio referente 

ao quinquênio de 8.2.2015 a 8.2.2020, condicionando o gozo à prévia 

solicitação ao Gestor imediato, observado a anuência deste e a 

conveniência do serviço público.

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

comunicações necessárias e arquive-se o presente com as cautelas 

legais.

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

 Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2020.

 (assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

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

CIA nº 0705564-35.2020.8.11.0001

 Vistos, etc.

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

servidor(a) IRIDE SIMONE MISAEL SILVA, matrícula 2093, Técnico 

Judiciário, designada para a função de confiança de Gestor Judiciário, 

lotada na Secretaria da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública, relativa 

ao quinquênio 2015/2020.

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

Informação n° 012/2020/GRHFC, comunicou que o(a) servidor(a) é 

efetivo(a) e estável pelo artigo 24 da Lei Complementar nº 04/1990 

(Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias 

e das Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato Grosso), bem 

como a ausência de violação ao disposto no artigo 110 da referida Lei 

Complementar no período ora requerido.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

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

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

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

versarem sobre requerimentos referentes à licença-prêmio formulados por 

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

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

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

cujo artigo 109, caput, assim estabelece:

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

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

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

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

em dobro para fins de aposentadoria (Redação dada pela Lei 

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

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

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

disposto no artigo 110 da mesma Lei, senão vejamos:

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

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

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

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

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

afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. 

As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

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

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

servidor(a) infringido o artigo 110 do mencionado Estatuto durante o 
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período vindicado, DEFIRO o pedido formulado pelo(a) servidor(a) IRIDE 

SIMONE MISAEL SILVA, a fim de conceder a licença-prêmio referente ao 

quinquênio de 2.1.2015 a 2.1.2020, condicionando o gozo à prévia 

solicitação ao Gestor imediato, observado a anuência deste e a 

conveniência do serviço público.

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

comunicações necessárias e arquive-se o presente com as cautelas 

legais.

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

 Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2020.

 (assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

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

Varas Cíveis

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1027598-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO ALESSIO (AUTOR(A))

ALESSIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DIAS DOS SANTOS OAB - MT17132-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRANI QUERINA DE OLIVEIRA (REU)

CLAUDETE PIEREZAN (REU)

NEURI JOSE VIEIRA DOS SANTOS (REU)

E OUTROS (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de 

ação de interdito proibitório proposto por ALÉSSIO INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA e outros em desfavor de NEURI JOSÉ 

VIEIRA DOS SANTOS e outros. No id. 27177534 a parte autora acostou um 

acordo entabulado entre as partes. Intimada para esclarecer acerca da 

ausência da requerida Irani do quadro de acordantes (id.28420768), a 

requerente se manifestou o id.29133852 informando que a Sra. Irani e as 

demais pessoas ligadas ao requerido não encontram-se mais na área em 

razão do acordo supracitado. Vieram os autos conclusos. É a síntese 

necessária, decido. Nos termos do art. 840 do Código Civil, é lícito às 

partes transacionarem para por fim a demanda em qualquer fase 

processual: Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o 

litígio mediante concessões mútuas. O acordo, a transação, a composição 

entre as partes é bem vinda e estimulada por este juízo, pois em geral, 

finaliza a demanda de forma mais céleres, mais pacífica e satisfatória para 

as partes. No entanto, para a homologação da transação extrajudicial 

efetuada entre as partes, o juiz deve analisar a presença dos requisitos 

dispostos no art. 104 do Código Civil que rege: Art. 104. A validade do 

negócio jurídico requer: I - agente capaz; II - objeto lícito, possível, 

determinado ou determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei. O 

art. 107 do Código Civil, por sua vez, dispõe: Art. 107. A validade da 

declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a 

lei expressamente a exigir. No que diz respeito à forma prescrita em lei, 

dispõe a segunda parte do art. 842 da lei adjetiva: Art. 842. A transação 

far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o exige, ou por 

instrumento particular, nas em que ela o admite; se recair sobre direitos 

contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos 

autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz. Em geral a 

regra do art. 842 tem sido mitigada e, ainda que não se exija uma forma 

específica, para análise dos requisitos mencionados no art. 104 do CC. No 

caso dos autos, as partes trouxeram no id.27177534 os termos do 

acordo, com as assinaturas das partes e de seus respectivos patronos. 

Destarte, com base no art. 840 do Código Civil e art. 487, III, b, do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos o acordo de id. 27177534, havido entre as partes 

ALÉSSIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA e outros em 

desfavor de NEURI JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS e outros. Custas e 

honorários advocatícios de sucumbência conforme pactuado a fim de 

extinguir todas as obrigações. Intimem-se. Às providências. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1001803-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARCIA RIBEIRO RONDON (AUTOR(A))

JOSE TEOFILO RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE SOUZA CORREIA OAB - MT10031-O (ADVOGADO(A))

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR MONTANUCI (REU)

VANIA CRISTINA MONTANUCCI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA PANTALEAO CHIORATTO OAB - MT6481-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

8.1.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA para, 

querendo, SE MANIFESTAR NA FASE DO ART. 351 CPC. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000726-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER LUIZ PAES GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIENY DO NASCIMENTO FRANCO OAB - MT16740 (ADVOGADO(A))

NATALIA VIDIGAL FERREIRA CAZERTA OAB - SP303784 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE COSTA MATEUS (REU)

ELIAS COSME PEREIRA (REU)

JANIO FLAVIO DE AMORIM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS CANDIDO DA SILVA OAB - MT16552-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Certifico que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 6.1, e com 

fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos termos da 

Lei Estadual 11.419/06, Intimo a Parte Autora para, no prazo de Cinco Dias, 

para depositar a diligência do Oficial de Justiça, Divididas Por Zona De 

Cumprimento, ou declarar que providenciará os meios necessários a sua 

condução ao local da intimação. Nesse último caso, desde já as partes 

ficam cientes que deverão entrar em contato com o Oficial de Justiça para 

o fornecimento de meios. Nada mais

Decisão

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1003133-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA KEMZIA SANTIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT14548-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAROLDO YUKIO ALVES KUZAI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 
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1003133-63.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ANGELA KEMZIA SANTIN REU: 

HAROLDO YUKIO ALVES KUZAI Vistos etc. Intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas a serem produzidas 

(art. 370 do CPC/2015), consignando que somente após o cumprimento da 

determinação supracitada é que o feito será organizado e saneado, com a 

apreciação de eventuais preliminares, bem como o deferimento das 

provas que deverão abrolhadas em audiência de instrução, sem prejuízo 

de julgamento antecipado consoante o disposto no art. 355 do CPC/2015. 

Às providências. Cuiabá, data registrada no sistema. (assinado 

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004679-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES OAB - MT18220-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO BENTO SOBRINHO (REU)

JOÃO FRANCISCO CARMO SILVA (REU)

JOÃO PAULO DE FRANÇA (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1004679-90.2018.8.11.0041. AUTOR(A): PAULO DOS SANTOS REU: 

BENEDITO BENTO SOBRINHO, JOÃO PAULO DE FRANÇA, JOÃO 

FRANCISCO CARMO SILVA Vistos etc. Os autos vieram-me conclusos 

após a colação da manifestação da parte autora, através da qual informa 

que desconhece o atual paradeiro dos réus, bem como postula pelo 

deferimento da reintegração e imissão na posse. Ora, se o autor não sabe 

o endereço dos requeridos para que recebam citação e intimação, explico 

que cabe à parte interessada diligenciar junto às entidades, órgãos 

públicos ou privados, em busca de informações que lhe possam ser úteis 

no processo, para a realização de atos processuais. Aliás, para que tal 

incumbência excepcionalmente seja transferida ao Judiciário, é preciso 

que o litigante demonstre a impossibilidade de obter os documentos 

pretendidos, após o esgotamento das vias administrativas a ele 

disponíveis para o recebimento das informações relativas ao réu, e que, 

ainda assim, seu esforço foi inútil. Nesse sentido já reiterou o Superior 

Tribunal de Justiça: Não cabe ao Judiciário substituir a parte autora nas 

diligências que lhe são cabíveis para demandar em juízo (STJ, 2ª Turma, 

REsp n° 306.570/SP, Rel. Min. Eliana Calmon; j. 18/10/2001; DJ 18/02/2002, 

p. 340). Na verdade, o autor sequer propugnou por alguma diligência, mas 

tão somente requereu o prosseguimento do feito com deferimento de 

reintegração e imissão na posse que, diga-se de passagem, são pedidos 

que revelam situações fáticas opostas, posto que, sem grandes 

pormenores, tem-se que: Na reintegração, busca-se reaver a posse que 

foi perdida, ou seja, àquela que anteriormente era exercida. Por outro lado, 

na imissão, aquele que a pretende nunca teve o exercício da posse. 

Destarte, tendo em vista que se trata de pedidos, cuja situação fática se 

revela oposta, atrelado ao fato de a reintegração ter sido indeferida em 

sede de liminar e ante a impossibilidade da aplicação do princípio da 

fungibilidade para que a ação possessória se torne demanda 

reivindicatória, INDEFIRO o pleito formulado no id. n. 26036127. Intime-se a 

parte autora, para, no prazo de 30 (trinta) dias, dar andamento ao feito, 

informando onde os réus podem ser encontrados, eis que a 

triangularização processual encontra-se pendente, sob pena de extinção 

por abandono (art. 485, III, do CPC/2015). Decorrido o termo, certifique-se 

e conclusos. Às providências. Cuiabá, data registrada no sistema 

(assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001438-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (AUTOR)

CAROLINA OLIVEIRA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELARMIN MIRANDA OAB - MT1895-O (ADVOGADO(A))

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT9779-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ETERNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REU)

Outros Interessados:

ANDRE LUIZ OLIVEIRA TEIXEIRA OAB - 832.289.421-04 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001438-40.2020.8.11.0041. AUTOR: C. A. T. - CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA - ME AUTOR(A): CAROLINA OLIVEIRA TEIXEIRA 

REU: ETERNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Vistos etc. 

Tendo em vista a homologação do pedido de desistência dos Embargos de 

Terceiro sob o Cód. 1440588 e pedido da parte autora para 

prosseguimento da presente demanda, passo a decidir o que segue: Não 

obstante o arrazoado exposto pela parte autora, entendo necessária à 

realização de audiência para justificação do alegado, nos termos do art. 

562 do CPC/2015, com o fito de melhor esclarecer sobre a sua posse e 

quando se deu a ocorrência de eventual esbulho no imóvel em litígio. 

Destarte, DESIGNO audiência de justificação para o dia 18/03/2020, às 

15h30. NOTIFIQUE-SE a ré para comparecer à audiência de justificação na 

data designada, esclarecendo que poderá intervir, desde que o faça por 

intermédio de advogado, ressaltando que o prazo para a defesa começa a 

contar a partir da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar 

(art. 564, parágrafo único, CPC). Intime-se a parte autora, que deverá se 

fazer presente através de seu representante legal, bem como para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o seu rol de testemunhas para a 

oitiva na audiência de justificação, que deverão ser intimadas para 

comparecimento ao ato solene nos moldes do art. 455 CPC. Desde já, 

consigno que não há que se falar em conexão desta demanda com 

aquelas sob os códigos 720668 e 11312621, posto que estes últimos 

encontram-se sentenciados, entendimento consagrado na Súmula de 

jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: "SÚMULA 235-A 

conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi 

julgado. (Data da Publicação - DJ 10.02.2000 p. 20)”. Outrossim, o novo 

Código de Processo Civil, prevê de forma expressa a impossibilidade de 

reunião de processos quando um deles já houver sido sentenciado, in 

verbis: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes 

for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1º Os processos de ações 

conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já 

houver sido sentenciado. Destarte, cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá, data registrada no sistema (assinado digitalmente) CARLOS 

ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006054-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO VITOR DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006054-58.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ROSALVO VITOR DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, oportunidade em que deverá: I) 

Promover o recolhimento das custas processuais, ou alternativamente 

comprovar sua hipossuficiência, juntando aos autos cópias dos três 

últimos holerites e/ou declaração de imposto de renda. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006118-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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RYCHARD JOANY DA SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006118-68.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

RYCHARD JOANY DA SILVA DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc. Intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, oportunidade em 

que deverá: I) Juntar aos autos, ficha de atendimento ou prontuário médico 

do Hospital Regional de Sorriso, onde alega em narrativa do Boletim de 

Ocorrência ter sido atendido. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005893-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA FRANCISCO DO OURO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005893-48.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARILZA FRANCISCO DO OURO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias emendar a petição inicial, 

oportunidade em que deverá colacionar aos autos os documentos de id. 

29113493 (CTPS, RG e CPF) e id. 29113494 de forma legível e 

comprovante de residência. Às providências. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006174-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM AGOSTINHO DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006174-04.2020.8.11.0041. AUTOR: 

WILLIAM AGOSTINHO DE BARROS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias emendar a petição inicial, oportunidade em que deverá 

colacionar aos autos os documentos de id. 29193328 de forma legível, em 

especial a primeira página. Às providências. Cuiabá - MT, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006183-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGINHO CESARINO DE LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006183-63.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JORGINHO CESARINO DE LARA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial, oportunidade em que deverá juntar aos autos: i) 

Cópia da fl. da CTPS de último contrato de trabalho e posterior em branco, 

ou documentos hábeis a comprovar sua hipossuficiência. ii) Comprovante 

de residência legível; Advirto ao autor que o não atendimento de tal 

providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003179-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

LINDAURA LOURENCO DA SILVA MORANDI (REQUERENTE)

MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

NATANAEL LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003179-18.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS, LINDAURA 

LOURENCO DA SILVA MORANDI, LUCIA FERREIRA DOS SANTOS, 

NATANAEL LOURENCO DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, oportunidade 

em que deverá: I) Promover o recolhimento das custas processuais, ou 

alternativamente comprovar hipossuficiência de todos os autores, 

juntando aos autos cópias dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058132-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

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:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1058132-63.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA REU: VIVO S.A. Vistos, etc. Intime-se 

a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, oportunidade em que deverá: I) Promover o recolhimento das custas 

processuais com o valor atualizado, ou alternativamente comprovar sua 

hipossuficiência, juntando aos autos cópias dos três últimos holerites e/ou 

declaração de imposto de renda. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004605-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004605-65.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 
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CICERO SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos. Intime-se novamente a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias emendar a petição inicial, oportunidade em que deverá colacionar aos 

autos os documentos de id. 2883090 de forma legível. Às providências. 

Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009733-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEMMON VEIGA GUZZO OAB - SP187799 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DU-NONDAS TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA - ME (REU)

DIEGO FERNANDO BRANDAO DA SILVA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

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

Diligencia Negativa juntada aos autos no Id. 25438191, requerendo o que 

entender de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005779-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO RIBEIRO BRISCH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se 

acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO postulando o que entenderem 

de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051610-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETI ESAU DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO COSTA DOS SANTOS OAB - MT15771-O (ADVOGADO(A))

JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI OAB - MT15112-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REU)

MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição da Parte Requerida juntada aos autos postulando o que 

entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034376-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BATISTA PAVINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PEREIRA PRADO OAB - MT14521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERENTE para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecer 

IMPUGNAÇÃO a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada 

Mais.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017623-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO PEIXE FILHO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1017623-61.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA 

EXECUTADO: OSVALDO PEIXE FILHO - ME Vistos. Diante certidão de id. 

9417940, defiro o pedido de id. 9506404, de busca de endereço dos 

requeridos pelo sistema INFOJUD e RENAJUD, cujo resultado segue em 

anexo. Sendo o resultado acima mencionado negativo ou apresentando 

endereço já diligenciado, oficiem-se as concessionárias prestadoras de 

serviços públicos ENERGISA e CAB, bem como a VIVO, TIM, CLARO, OI 

em todos os seus segmentos e atuações (telefonia móvel/fixo, TV e 

Internet), nos termos do artigo 256, § 3º do CPC, solicitando informações 

quanto ao endereço do requerido OSVALDO PEIXE FILHO - ME - CNPJ: 

08.453.944/0001-26. Ultimada as providências acima, constatado 

endereço diverso, expeça-se o competente mandado citatório/intimatório. 

Caso contrário, intime-se o requerente para manifestar-se, pleiteando o 

que entender de direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias. Às 

providencias. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de setembro de 2017. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017623-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO PEIXE FILHO - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito para intimar o(s) 

advogado(s) da PARTE AUTORA para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentarem a síntese da inicial para expedição do referido edital de 

citação . Nada Mais

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028938-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTIERES DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (REU)

DE CASTRO SUPERMERCADO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERENTE para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecer 

IMPUGNAÇÃO as Contestações e documentos juntados aos autos nos Ids. 

27610569 e 28237320. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002807-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO MORADA DOS EXECUTIVOS DA FAZ S JOAQUIM 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MACHADO FRANCESCHETTI DE MELLO OAB - SP197022 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ANGLISEY VOLCOV FABRIS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da Diligencia 

Negativa juntada aos autos, requerendo o que entenderem de direito. – 

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002364-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT15249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO RODRIGUES BORGES (REQUERIDO)

SAMUEL LIBERTO DOS REIS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da Diligencia 

Negativa juntada aos autos, requerendo o que entenderem de direito. – 

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011073-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLFAR S/A - ALIMENTO E ENERGIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA GOELZER DETONI OAB - RS66724 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EFRAIM AGRONEGOCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da Diligencia 

Negativa juntada aos autos, requerendo o que entenderem de direito. – 

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1043603-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO VALERIANO BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA ZIZZA CECCONI OAB - SP167501 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTEMES CRISTINA PIRES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da Diligencia 

Negativa juntada aos autos, requerendo o que entenderem de direito. – 

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031362-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILIO JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da Diligencia 

Negativa juntada aos autos, requerendo o que entenderem de direito. – 

Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028568-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA SALETE JACOBSEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELINE GUERRA DA SILVA OAB - MT22987-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REU)

HOLDER ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028568-73.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CAMILA SALETE JACOBSEN REU: SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, HOLDER ASSESSORIA DE 

COBRANCA LTDA - EPP Vistos, etc. Reporto-me à decisão de ID. 

29101908 para fazer constar o ano de 2020 ao invés do ano de 2022 na 

data da audiência designada. Assim, a data da audiência designada passa 

a ser o dia 01/04/2020, às 14h. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005602-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EROTIDES BORGES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005602-48.2020.8.11.0041. AUTOR: 

EROTIDES BORGES DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 22/06/2020, às 08h15, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003426-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RHUAN MORAIS ALVES CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067917/2/2020 Página 8 de 229



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 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003426-96.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: RHUAN MORAIS ALVES CAVALCANTE REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, 

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

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

designada para o dia 29/06/2020, às 08h, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001085-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001085-97.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDSON DE SOUZA SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 22/06/2020, às 08h15, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061864-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1061864-52.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUANA FERREIRA DE OLIVEIRA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Cite-se 

e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 22/06/2020, às 12h, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060908-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

XAVIER DA SILVA RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060908-36.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

XAVIER DA SILVA RONDON REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 22/06/2020, às 14h15, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 
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Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004415-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PAVANI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004415-05.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCIO PAVANI DE SOUZA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 22/06/2020, às 

08h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003275-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIBERTO JUNIOR DOS SANTOS ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003275-33.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ERIBERTO JUNIOR DOS SANTOS ALVES REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 22/06/2020, às 

12h45, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003055-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDA FRANCO BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003055-35.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEONILDA FRANCO BRITO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 22/06/2020, às 09h, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge 
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Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036863-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVANE MARIA DA COSTA (AUTOR(A))

JANDERSON RODOLFO ALVES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A (REU)

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036863-65.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDEVANE MARIA DA COSTA, JANDERSON RODOLFO ALVES DA COSTA 

REU: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, 

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS Vistos, etc Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 02/06/2020, às 12h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012841-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA DORNAS DUTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR CARMO ROCHA OAB - MT15334-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA OAB - MT18515-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028691-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA OLIVEIRA GALVAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR SOARES GUIMARAES JUNIOR OAB - MT16832-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser intimada na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a Carta Precatória 

devolvida tendo em vista que a parte REQUERIDA não foi localizada. Nada 

mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000336-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARMANDO COSTA JUNIOR OAB - MT0010884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNILSON NOLETO LEAL JUNIOR (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolherem os valores referentes à(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) de 

Citação – a ser(em) expedido(s). Deverá ser emitida a guia de 

recolhimento de diligência pelo site do TJMT, devendo ser a referida guia 

devidamente juntada aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento. Nada Mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001099-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MEDEIROS DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZJ INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME (REU)

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001099-81.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA JOSE MEDEIROS DE ARAUJO REU: BANCO DAYCOVAL S/A, ZJ 

INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME Vistos etc., MARIA JOSE 

MEDEIROS DE ARAÚJO ingressou com a presente AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDÉBITO EM DOBRO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

em desfavor de BANCO DAYCOVAL. A parte autora contesta a existência 

e autenticidade do contrato de empréstimo consignado junto ao BANCO 

DAYCOVAL, alegando que não realizou tal contratação com o referido 

banco. Afirma que inicialmente buscou junto a SEGES/MT informações 

sobre seu contracheque, momento em que tomou conhecimento do 

suposto empréstimo. Solicitou ao banco requerido e foi fornecido cópia do 

contrato, em que foi possível constatar a discrepância das assinaturas, 

sendo certo que foi objeto de fraude. Relata que os descontos estão 

ocorrendo desde junho de 2019, e até a presente data, foram 

descontados a quantia de R$ 822,50 (oitocentos e vinte e dois reais e 

cinquenta centavos). Assim, requer, liminarmente, a suspensão da 

cobrança das parcelas referentes ao contrato discutido nos autos. Com a 

inicial vieram os documentos. Foi deferido o parcelamento das custas 

processuais (ID. 27950379). Comprovante da primeira parcela foi 

devidamente juntado no ID. 28982518). Vieram os autos conclusos 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 não merece 

prosperar frente à ausência dos requisitos da medida pretendida. Não 

restou demonstrada de forma satisfatória a probabilidade do direito 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067917/2/2020 Página 11 de 229



invocado em favor da parte autora, na medida em que neste momento de 

cognição não exauriente não é possível verificar sobre a autenticidade do 

contrato, mormente porque não se vislumbra de plano uma discrepância 

entre as assinaturas do contrato e do documento de identidade. Friso que 

a autora possui diversos contratos de empréstimos em seu holerite, o que 

afasta a existência de prova inequívoca. Verifica-se, ainda, a ausência de 

perigo de dano, ao passo que os descontos estão sendo efetuados desde 

junho de 2019, e, somente agora a parte autora vem em juízo rogando por 

providências. Demais disso, tenho como prudente facultar o contraditório, 

oportunidade em que serão colhidos maiores subsídios sobre o caso em 

espeque. Assim, ausente os requisitos, o indeferimento do pedido liminar 

se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por ausência dos requisitos legais 

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

(vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o dia 

16/06/2020, às 10h30min – sala 01, com vistas à conciliação a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Antevendo a 

relação consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da 

prova. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035151-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

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 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1035151-11.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

DAIANE PEREIRA DOS SANTOS REU: AGUAS CUIABÁ S/A DO 

SANEAMENTO E DA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO Trata-se de 

julgamento conforme o estado do processo, no qual não vislumbro nessa 

quadra processual quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 

(extinção do processo) e art. 355 (julgamento antecipado do mérito) do 

Código de Processo Civil. As circunstâncias da causa não traduzem 

complexidade, sendo desnecessária a realização de audiência de 

saneamento e organização do processo, razão pela qual passo a sanear 

o feito, nos termos do art. 357 do CPC. DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA 

INICIAL. A parte ré afirma que da narrativa dos fatos não decorre 

logicamente a conclusão, haja vista que apesar de não concordar com a 

fatura 09/2017, ao final, a parte autora requer declaração de inexistência 

do débito referente à fatura 06/2017, com vencimento em 22/06/2017, não 

encontrando relação com os fatos narrados, desta forma, suscita pela 

preliminar de inépcia da inicial. Pois bem, não é necessário muito esforço 

para concluir que a presente preliminar não prospera. Isso porque, embora 

ter claramente ocorrido um erro material, a petição inicial apresenta 

fundamentos lógicos, fazendo com que as partes e o próprio Magistrado 

compreendam de maneira precisa qual é a real pretensão da parte 

requerente, além de que o pedido é perfeitamente cabível na medida que 

os requisitos determinados em lei foram devidamente preenchidos Desta 

feita, rejeito a preliminar aventada. DA PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL A parte ré suscitou em sede de contestação 

que houve a perda do objeto, tendo e vista que as razões que suscitam a 

pretensão já foram decididas, tendo ocorrido o adimplemento da fatura sub 

judice por parte da autora. Todavia, além da declaração da inexistência do 

débito, há ainda o pedido de indenização por danos morais sofridos. Desta 

feita, rejeito a preliminar de perda do objeto. DELIMITAÇÃO DAS 

QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE 

PROBATÓRIA COM A ESPECIFICAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA 

ADMITIDOS. A questão de fato se refere: · Irregularidades no hidrômetro 

(matrícula 458815); · Ilegalidade das cobranças; · Ocorrência de danos 

morais. DO ÔNUS DA PROVA. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto 

ao fato constitutivo do seu direito, no que tange a necessidade e 

existência do muro de arrimo. E ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Inicialmente, a 

relação entre as partes é de consumo, e em face da hipossuficiência da 

parte autora INVERTO o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 

DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS; As partes pugnaram pela 

produção de prova pericial e testemunhal. Observando as peculiaridades 

do caso entendo por bem deferir apenas a prova pericial, a qual é de 

suma importância para o desate da questão. A produção de prova 

testemunhal e depoimento pessoal se mostram desnecessárias, visto que 

o imbróglio reside apenas quanto a regularidade do hidrômetro. Ante 

exposto: a) DEFIRO a produção da prova pericial; b) Nomeio para 

realização da perícia, independentemente de compromisso, a empresa 

REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, com endereço à Av. Rubens de 

Mendonça (do CPA), nº. 1856 – SL. 408, Edifício Cuiabá Office Tower - 

Bosque da Saúde, CEP 78.050-000 -, Tel.: (65) 3052-7636 a qual deverá 

indicar ao Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, o profissional para a 

realização da perícia e sumula curricular. A seguir, intimem-se as partes 

para, em 15 (quinze) dias, querendo, arguirem o impedimento ou a 

suspeição do perito, nomearem assistentes técnicos e apresentarem 

quesitos. Intime-se o perito nomeado para apresentar proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Empós, manifestem-se as partes 

sobre a proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias. Proceda a 

secretaria com a intimação das partes somente depois que o perito juntar 

sua proposta de honorários. Caso o perito não faça a juntada no prazo 

estipulado, faça-me os autos conclusos antes da referida intimação. 

Havendo proposta de honorários, venham-me conclusos após o prazo 

concedido às partes. c) Uma vez que a perícia foi solicitada por ambas as 

partes, estas deverão ratear o pagamento dos honorários, nos termos do 

art. 95 do CPC. d) Efetuado o depósito, deverá o perito ser intimado para 

dar início aos trabalhos em 10 (dez) dias. O laudo pericial deverá ser 

entregue em cartório no prazo de 20 dias, contados a partir da data em 

que o perito for comunicado para dar início aos trabalhos. e) Apresentado 

o laudo, intimem-se as partes para que no prazo comum de 15 (quinze 

dias) se manifestem sobre o resultado, e na mesma oportunidade deverão 

providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos, bem como se 

manifestar se insistem ou não na produção das demais provas pleiteadas 

e não apreciadas nesta oportunidade. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019150-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDENIL ELIZEU DE ARRUDA (AUTOR(A))

JACKELINE OLIVEIRA ALVES (AUTOR(A))

CLAUDIA DE MOURA REIS QUEIROZ (AUTOR(A))

LUCIANA OLIVEIRA DE ALMEIDA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019150-48.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JACKELINE OLIVEIRA ALVES, CLAUDIA DE MOURA REIS QUEIROZ, 

VANDENIL ELIZEU DE ARRUDA, LUCIANA OLIVEIRA DE ALMEIDA E SILVA 

REU: CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA DO 

SANEAMENTO E DA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO Trata-se de 

julgamento conforme o estado do processo, no qual não vislumbro nessa 

quadra processual quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 

(extinção do processo) e art. 355 (julgamento antecipado do mérito) do 

Código de Processo Civil. As circunstâncias da causa não traduzem 

complexidade, sendo desnecessária a realização de audiência de 

saneamento e organização do processo, razão pela qual passo a sanear 

o feito, nos termos do art. 357 do CPC. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – 

PRESCRIÇÃO A construtora ré sustenta que deve ser reconhecida a 

prescrição trienal, com base no art. 206, § 3º e seguintes do Código Civil, 

argumentando que os autores há muito tempo têm conhecimento dos 

problemas alegadamente constatados em seus imóveis, cuja origem 

atribuem eles a vícios de construção. Pois bem, verifica-se que os autores 

fundaram o pedido de obrigação de fazer c.c danos materiais e morais 

devido a ocorrência de defeitos nos respectivos imóveis, oriundos de vício 

de construção. Observa-se que o prazo para ajuizamento da ação de 

reparação de danos contra construtora e de 20 (vinte) anos, a contar da 

data em que os defeitos da edificação foram constatados, conforme prevê 

o Enunciado nº 194 da Súmula do STJ: "PRESCREVE EM VINTE ANOS A 

AÇÃO PARA OBTER, DO CONSTRUTOR, INDENIZAÇÃO POR DEFEITOS 

NA OBRA". Insta salientar, que o prazo estabelecido no art. 618 do Código 

Civil vigente é de garantia, e não prescricional ou decadencial, ou seja, o 

evento danoso, para caracterizar a responsabilidade da construtora, deve 

ocorrer dentro dos 5 (cinco) anos, uma vez caracterizada tal hipótese, a 

construtora poderá ser acionada no prazo prescricional de 20 (vinte) 

anos. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. CONSTRUTORA. PRESCRIÇÃO. SOLIDEZ E SEGURANÇA. PRAZO 

QUINQUENAL DE GARANTIA. DANOS. NÃO APRESENTAÇÃO. SÚMULA 

Nº 194/STJ. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CIÊNCIA DO DANO. 

POSSIBILIDADE. NÃO EXERCÍCIO. PRAZO VINTENÁRIO. PRESCRIÇÃO. 

RECONHECIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão 

publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados 

Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O artigo 1.245 do Código Civil de 1916 

prevê um prazo de garantia de 5 (cinco) anos. Caso o vício oculto, capaz 

de comprometer a solidez e segurança da obra, manifeste-se dentre 

desse prazo, o proprietário da obra tem 20 (vinte) anos, prazo ordinário 

para o exercício das pretensões de direito material pessoais, contado do 

aparecimento do defeito, para o ajuizamento da ação para reparação de 

danos. Súmula 194/STJ. 3. Ao dono da obra é permitido demandar o 

construtor por vícios relacionados com a solidez e à segurança da 

construção no prazo de 20 (vinte) anos (artigo 1.056 do Código Civil de 

1916), contados desde o conhecimento do vício ou desde quando possível 

o conhecimento do defeito, sendo desimportante que tenha ocorrido ou 

não nos primeiros 5 (cinco) anos da entrega da obra. Precedente. 4. No 

caso concreto, conhecido o vício construtivo desde 1987, deve ser 

declarada prescrita a pretensão ajuizada em 2010, mesmo interrompida 

por medida cautelar de produção antecipada de provas proposta em 2008. 

5. Na hipótese, o prazo vintenário deve ser aplicado em sua integralidade, 

haja vista que na entrada em vigor do novo Código Civil, já havia 

transcorrido mais de 10 (dez) anos (artigo 2.028 CC/2002). 6. Recurso 

especial provido. (STJ - REsp: 1711581 PR 2017/0301425-8, Relator: 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 19/06/2018, 

T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2018). Grifo nosso. 

Portanto, não há em que se falar em prescrição, de modo que à Rejeito. 

DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A 

ATIVIDADE PROBATÓRIA COM A ESPECIFICAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA 

ADMITIDOS. A questão de fato se refere: · Ocorrência de danos/defeitos 

nos imóveis por vícios de construção; · Responsabilidade do requerido; · 

Danos materiais e morais. DO ÔNUS DA PROVA. O ônus da prova 

incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. A relação entre as partes é de consumo, e em face da 

hipossuficiência da parte autora INVERTO o ônus da prova, nos termos do 

art. 6º, VIII, do CDC, cabendo a requerida comprovar a ausência de culpa 

no negócio celebrado. Ante o exposto: a) DECLARO O FEITO SANEADO e 

DEFIRO a produção de prova pericial. b) Nomeio para realização da 

perícia, independentemente de compromisso, a empresa REAL BRASIL 

CONSULTORIA LTDA, com endereço à Av. Rubens de Mendonça (do 

CPA), nº. 1856 – SL. 408, Edifício Cuiabá Office Tower - Bosque da 

Saúde, CEP 78.050-000 -, Tel.: (65) 3052-7636 a qual deverá indicar ao 

Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, o profissional para a realização da 

perícia e sumula curricular. A seguir, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias, querendo, arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, 

nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos. Intime-se o 

perito nomeado para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 

(cinco) dias. Empós, manifestem-se as partes sobre a proposta de 

honorários no prazo de 05 (cinco) dias. Proceda a secretaria com a 

intimação das partes somente depois que o perito juntar sua proposta de 

honorários. Caso o perito não faça a juntada no prazo estipulado, faça-me 

os autos conclusos antes da referida intimação. Havendo proposta de 

honorários, venham-me conclusos após o prazo concedido às partes. 

Uma vez que a perícia foi solicitada pela parte requerente, esta deverá 

efetuar o pagamento dos honorários, nos termos do art. 95 do CPC. 

Efetuado o depósito, deverá o perito ser intimado para dar início aos 

trabalhos em 10 (dez) dias. O laudo pericial deverá ser entregue em 

cartório no prazo de 20 dias, contados a partir da data em que o perito for 

comunicado para dar início aos trabalhos. Apresentado o laudo, 

intimem-se as partes para que no prazo comum de 15 (quinze dias) se 

manifestem sobre o resultado, e na mesma oportunidade deverão 

providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos, bem como se 

manifestar se insistem ou não na produção das demais provas pleiteadas 

e não apreciadas nesta oportunidade. c) Determino a distribuição do ônus 

da prova, conforme alhures mencionado; d) Oportunizo as partes 

apresentar em Juízo, para homologação, delimitação CONSENSUAL das 

questões de fato e de direito da lide, a qual se homologada, vincula os 

sujeitos processuais; Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014956-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAMIANA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA FLORENCIA CAMARGO OAB - MT22054/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT7725-O (ADVOGADO(A))

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014956-68.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA DAMIANA DE SOUZA REU: AGUAS CUIABÁ S/A DO 

SANEAMENTO E DA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO Trata-se de 

julgamento conforme o estado do processo, no qual não vislumbro nessa 

quadra processual quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 

(extinção do processo) e art. 355 (julgamento antecipado do mérito) do 

Código de Processo Civil. As circunstâncias da causa não traduzem 

complexidade, sendo desnecessária a realização de audiência de 

saneamento e organização do processo, razão pela qual passo a sanear 

o feito, nos termos do art. 357 do CPC. Não há preliminares a serem 

apreciadas. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS 

RECAIRÁ A ATIVIDADE PROBATÓRIA COM A ESPECIFICAÇÃO DOS 

MEIOS DE PROVA ADMITIDOS. A questão de fato se refere: · 

Irregularidades no hidrômetro (matrícula Nº 378282-4); · Ilegalidade das 

cobranças; · Ocorrência de danos morais. DO ÔNUS DA PROVA. O ônus 

da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, no 

que tange a necessidade e existência do muro de arrimo. E ao réu, quanto 

à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

Inicialmente, a relação entre as partes é de consumo, e em face da 

hipossuficiência da parte autora INVERTO o ônus da prova, nos termos do 

art. 6º, VIII, do CDC. DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS; As partes 
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pugnaram pela produção de prova pericial e testemunhal. Observando as 

peculiaridades do caso entendo por bem deferir apenas a prova pericial, a 

qual é de suma importância para o desate da questão. A produção de 

prova testemunhal e depoimento pessoal se mostram desnecessárias, 

visto que o imbróglio reside apenas quanto a regularidade do hidrômetro. 

Ante exposto: a) DEFIRO a produção da prova pericial; b) Nomeio para 

realização da perícia, independentemente de compromisso, a empresa 

REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, com endereço à Av. Rubens de 

Mendonça (do CPA), nº. 1856 – SL. 408, Edifício Cuiabá Office Tower - 

Bosque da Saúde, CEP 78.050-000 -, Tel.: (65) 3052-7636 a qual deverá 

indicar ao Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, o profissional para a 

realização da perícia e sumula curricular. A seguir, intimem-se as partes 

para, em 15 (quinze) dias, querendo, arguirem o impedimento ou a 

suspeição do perito, nomearem assistentes técnicos e apresentarem 

quesitos. Intime-se o perito nomeado para apresentar proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Empós, manifestem-se as partes 

sobre a proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias. Proceda a 

secretaria com a intimação das partes somente depois que o perito juntar 

sua proposta de honorários. Caso o perito não faça a juntada no prazo 

estipulado, faça-me os autos conclusos antes da referida intimação. 

Havendo proposta de honorários, venham-me conclusos após o prazo 

concedido às partes. c) Uma vez que a perícia foi solicitada pela parte 

requerida, esta deverá efetuar o pagamento dos honorários, nos termos 

do art. 95 do CPC. d) Efetuado o depósito, deverá o perito ser intimado 

para dar início aos trabalhos em 10 (dez) dias. O laudo pericial deverá ser 

entregue em cartório no prazo de 20 dias, contados a partir da data em 

que o perito for comunicado para dar início aos trabalhos. e) Apresentado 

o laudo, intimem-se as partes para que no prazo comum de 15 (quinze 

dias) se manifestem sobre o resultado, e na mesma oportunidade deverão 

providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos, bem como se 

manifestar se insistem ou não na produção das demais provas pleiteadas 

e não apreciadas nesta oportunidade. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017623-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO PEIXE FILHO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017623-61.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA EXECUTADO: OSVALDO 

PEIXE FILHO - ME Vistos. Diante das tentativas frustradas de citação 

pessoal do Executado, nos termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, 

DEFIRO o pedido do credor e determino a realização do ato por edital. 

Expeça-se edital contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, 

devendo a publicação acontecer nos termos do inciso II e paragrafo único 

do art. 257, do CPC. Realizada a citação por edital, o que deve estar 

demonstrado nos autos pela Secretaria, com a juntada da cópia da pagina 

da publicação (DJE) e certificado o lapso temporal in albis, desde já 

NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante da 

Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso (art. 72, II, do CPC), com 

abertura de vista para manifestação. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000350-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P MENDES DA SILVA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE RAQUEL DE LIMA OAB - MT25891/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDICLEIA SILVA GODINHO EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000350-98.2019.8.11.0041. AUTOR(A): P 

MENDES DA SILVA - ME REU: EDICLEIA SILVA GODINHO EIRELI - ME 

Vistos, etc. Tendo em vista a certidão de ID 28831570, certificando que 

não houve o recolhimento das custas, consoante o determinado no ID 

23477107, DETERMINO o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 

290 do CPC e art. 248 da CNGC MT (4ª edição). Proceda com as baixas 

necessárias. Às providências. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1033959-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR CANDIDO DE FIGUEIREDO (EMBARGANTE)

WAGNER (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT6707-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033959-09.2018.8.11.0041. EMBARGANTE: 

WAGNER, ALMIR CANDIDO DE FIGUEIREDO EMBARGADO: CVL IMOVEIS 

LTDA - EPP Vistos, etc. Tendo em vista a certidão de ID 28833265, 

certificando que não houve o recolhimento das custas, consoante o 

determinado no ID 23530775, DETERMINO o cancelamento da distribuição, 

nos termos do art. 290 do CPC e art. 248 da CNGC MT (4ª edição). 

Proceda com as baixas necessárias. Às providências. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016791-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA DA SILVA CORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016791-57.2019.8.11.0041 Autor: SUZANA 

DA SILVA CORE Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Tendo em vista a certidão de ID 28843719, certificando 

que não houve o recolhimento das custas, consoante o determinado no ID 

23483124, DETERMINO o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 

290 do CPC e art. 248 da CNGC MT (4ª edição). Proceda com as baixas 

necessárias. Às providências. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038430-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APEX ADMINISTRADORA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038430-34.2019.8.11.0041 Autor: APEX 

ADMINISTRADORA LTDA - ME Réu: VIVO S.A. Vistos, etc. Tendo em vista 

a certidão de ID 28858359, certificando que não houve o recolhimento das 

custas, consoante o determinado no ID 23203786, DETERMINO o 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC e art. 248 da 

CNGC MT (4ª edição). Proceda com as baixas necessárias. Às 

providências. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040841-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (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 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1040841-50.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Tendo em vista a 

certidão de ID 28858360, certificando que não houve o recolhimento das 

custas, consoante o determinado no ID 24073242, DETERMINO o 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC e art. 248 da 

CNGC MT (4ª edição). Proceda com as baixas necessárias. Às 

providências. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1046343-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES OAB - MT13274-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1046343-67.2019.8.11.0041 Autor: MARCOS 

BENEDITO CORREA GABRIEL Réu: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Tendo em vista a certidão de ID 28858385, certificando que não houve 

o recolhimento das custas, consoante o determinado no ID 24977580, 

DETERMINO o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do 

CPC e art. 248 da CNGC MT (4ª edição). Proceda com as baixas 

necessárias. Às providências. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1046345-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES OAB - MT13274-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1046345-37.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Tendo em vista a certidão de ID 28858385, 

certificando que não houve o recolhimento das custas, consoante o 

determinado no ID 24977580, DETERMINO o cancelamento da distribuição, 

nos termos do art. 290 do CPC e art. 248 da CNGC MT (4ª edição). 

Proceda com as baixas necessárias. Às providências. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022941-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONI CARNEIRO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO OAB - MT5776-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEDA DA SILVEIRA RAMALHO SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZETE BAGATELLI GONCALVES OAB - MT5932-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022941-88.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

IVONI CARNEIRO DE MORAES REQUERIDO: LEDA DA SILVEIRA RAMALHO 

SANTOS Defiro a contradita, em virtude de que a testemunha tem 

interesse no litigio por ser filho do autor, bem como a dissolução de sua 

união estável com a requerida foi litigiosa. Todavia, passo a ouvir a 

testemunha como mero informante e deverei dar o peso necessário e 

correto no momento da prolação da sentença. Homologo a desistência da 

oitiva das testemunhas da parte autora: Ari Spenatto, Luiz Guilherme 

Lacerda, Cristina da Fonseca Granjeiro e Joaquim Felipe Spadoni. Defiro a 

contradita ofertada contra a testemunha da parte requerida, Maria Rita 

Soares Carvalho, pois o fato meramente de ser comadre não a impede de 

ser testemunha, entretanto por ser amiga intima da requerida deve ser 

ouvida como informante. Deixo de apreciar o requerimento da parte 

requerida, por hora, sendo que concedo à requerida o prazo de 05 (cinco) 

dias junte aos autos os documentos que sirvam de base para o seu 

pedido, demonstrando a vinculação da divida com o imóvel. Após a 

juntada, abra-se vista a parte autora para se manifestar no mesmo prazo 

(cinco dias) sobre os documentos e pedido da parte requerida. Com ou 

sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para decisão. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003742-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADM DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO SCHMALTZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT11405-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA OAB - MT7216-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003742-17.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

ADM DO BRASIL LTDA REQUERIDO: JOSE ROBERTO SCHMALTZ 

Homologo a desistência da tomada do depoimento pessoal das partes 

embargadas. Dê-se vistas as partes para apresentação de memoriais, de 

forma sucessiva, primeiro a parte embargante, no prazo de 15 (quinze) 

dias, depois à parte embargada, no prazo de 15 (quinze) dias, mediante 

intimação com fundamento no artigo 364 § 2º do CPC/15. Após, voltem-me 

os autos conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1020498-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UMUARAMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO OAB - MT20891-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX VIEIRA PASSOS OAB - MT17731-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA OAB - MT6576-O 

(ADVOGADO(A))

WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS OAB - MT14974-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO ALVES DE FREITAS (REU)

RAFAEL PIVA BATTAGLINI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA GABRIELA GEHLEN OAB - MT19506/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - MT6565-O (ADVOGADO(A))

DAVID GARON CARVALHO OAB - MT19440/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CARLOS ALBERTO CAPELETTI (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIZ UMBERTO EICKHOFF (TERCEIRO INTERESSADO)

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - MT6565-O (ADVOGADO(A))
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AMANDA GABRIELA GEHLEN OAB - MT19506/O (ADVOGADO(A))

DAVID GARON CARVALHO OAB - MT19440/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020498-04.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

UMUARAMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA REU: RENATO 

ALVES DE FREITAS, RAFAEL PIVA BATTAGLINI Considerando a decisão 

do magistrado anterior em despacho saneador, na qual ele suspende os 

presentes autos até o julgamento de um recurso de apelação no TJ/MT, 

tendo em vista ocorrer matéria de prejudicialidade, entendo por bem 

manter a decisão do colega. Determino que aguarde-se prazo máximo de 

90 dias e não sendo julgado até este prazo, volte-me os autos conclusos 

para decisão. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005829-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

PATRICIA ABURAD DE F NUNES (EXEQUENTE)

CARLOS EDUARDO DORILEO CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIZZATTO ALTO PADRAO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI (EXECUTADO)

DIEGO PIZZATTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005829-38.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CARLOS EDUARDO DORILEO CARVALHO, PATRICIA ABURAD DE F 

NUNES, CID IMOVEIS EIRELI - EPP EXECUTADO: DIEGO PIZZATTO 

SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, PIZZATTO ALTO PADRAO 

NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI Vistos, etc Cite-se a parte executada 

para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, 

art. 829), constando do mandado ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado 

(CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, verba essa que será reduzida pela metade 

caso a parte executada efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, 

art. 827, § 1º). Eventuais embargos devem ser opostos no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC 

(CPC, art. 915). Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de 

custas e de honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027001-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERNANDES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027001-70.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCISCO FERNANDES DO NASCIMENTO REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. No caso, embora 

regularmente intimada, a parte requerente deixou transcorrer o prazo 

concedido, não procedendo à emenda da inicial, consoante se denota da 

certidão de ID 28827058, razão pela qual, o indeferimento da petição 

inicial, é medida que se impõe. Com efeito, preceitua o artigo 321 do Código 

de Processo Civil, ipsis litteris: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

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

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

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

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos 

do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil de 2015 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma processual. 

Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se e 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025512-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENIR TEODORO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025512-32.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALDENIR TEODORO DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. No caso, embora regularmente intimada, a 

parte requerente deixou transcorrer o prazo concedido, não procedendo à 

emenda da inicial, consoante se denota da certidão de ID 28829427, razão 

pela qual, o indeferimento da petição inicial, é medida que se impõe. Com 

efeito, preceitua o artigo 321 do Código de Processo Civil, ipsis litteris: Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de 

Processo Civil de 2015 e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do 

mesmo diploma processual. Sem custas e honorários. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se e Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1036019-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE ANTUNES ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036019-18.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZ FELIPE ANTUNES ARRUDA REU: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA Vistos, etc. No caso, embora regularmente 

intimada, a parte requerente deixou transcorrer o prazo concedido, não 

procedendo à emenda da inicial, consoante se denota da certidão de ID 

23038273, razão pela qual, o indeferimento da petição inicial, é medida que 

se impõe. Com efeito, preceitua o artigo 321 do Código de Processo Civil, 

ipsis litteris: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche 

os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 
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que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos 

do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil de 2015 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma processual. 

Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se e 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015712-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA LUCIA DE MORAES CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015712-43.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUZIA LUCIA DE MORAES CAMPOS REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos 

etc. No caso, embora regularmente intimada, a parte requerente deixou 

transcorrer o prazo concedido, não procedendo à emenda da inicial, 

consoante se denota da certidão de ID 28829436, razão pela qual, o 

indeferimento da petição inicial, é medida que se impõe. Com efeito, 

preceitua o artigo 321 do Código de Processo Civil, ipsis litteris: Art. 321. O 

juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 

319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 

(quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de 

Processo Civil de 2015 e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do 

mesmo diploma processual. Sem custas e honorários. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se e Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016879-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA GOMES MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016879-95.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DANIELA GOMES MONTEIRO REU: VIVO S.A. Vistos etc. No caso, embora 

regularmente intimada, a parte requerente deixou transcorrer o prazo 

concedido, não procedendo à emenda da inicial, consoante se denota da 

certidão de ID 28829440, razão pela qual, o indeferimento da petição 

inicial, é medida que se impõe. Com efeito, preceitua o artigo 321 do Código 

de Processo Civil, ipsis litteris: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

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

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

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

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos 

do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil de 2015 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma processual. 

Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se e 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036858-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036858-43.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE RODRIGUES ALVES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. No caso, embora regularmente intimada, a 

parte requerente deixou transcorrer o prazo concedido, não procedendo à 

emenda da inicial, consoante se denota da certidão de ID 28858362, razão 

pela qual, o indeferimento da petição inicial, é medida que se impõe. Com 

efeito, preceitua o artigo 321 do Código de Processo Civil, ipsis litteris: Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de 

Processo Civil de 2015 e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do 

mesmo diploma processual. Sem custas e honorários. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se e Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1045968-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLIRA ALZINA SILVA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1045968-66.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: OLIRA ALZINA SILVA DOS REIS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. No caso, embora 

regularmente intimada, a parte requerente deixou transcorrer o prazo 

concedido, não procedendo à emenda da inicial, consoante se denota da 

certidão de ID 28860291, razão pela qual, o indeferimento da petição 

inicial, é medida que se impõe. Com efeito, preceitua o artigo 321 do Código 

de Processo Civil, ipsis litteris: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

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

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

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

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos 

do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil de 2015 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma processual. 

Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se e 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021764-60.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

GO WEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE SANTOS DE OLIVEIRA OAB - SP342832 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEIA GOMES DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021764-60.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GO WEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EXECUTADO: 

EDINEIA GOMES DE SOUZA - ME Vistos, etc Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial Contra Devedor Solvente promovida por 

Go West Comercio Importação e Exportação Eireli em desfavor de Edineia 

Gomes de Souza ME, onde a parte exequente, por meio de advogado, foi 

intimada sobre o prazo para manifestar-se acerca da diligência do 

mandado negativa constante no ID 9229563, bem como dar 

prosseguimento no feito, no prazo de dez dias, contudo, deixou 

transcorrer o prazo sem qualquer manifestação. Foi expedida carta de 

intimação da parte exequente para se manifestar nos autos, no prazo de 

cinco dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo, contudo, 

deixou transcorrer o prazo sem manifestação. É o relatório. Decido. O que 

se verifica dos autos é que a parte exequente não possui mais interesse 

na demanda, eis que simplesmente abandonou o processo que aguarda 

manifestação, agosto de 2017, o que impede o bom e regular 

desenvolvimento do feito. Assim, consubstanciado no fato de que 

compete à parte interessada promover o andamento do processo, 

providenciando os atos e diligências que lhe competirem, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 485, III, do CPC, o arquivamento dos 

autos é medida que a rigor se impõe. Posto isso, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 

485, III, do NCPC. Considerando que a extinção do processo se deu por 

fato relacionado ao comportamento desidioso da própria parte exequente, 

aliado à linha de entendimento adotada pelo STJ, que se apoia no princípio 

da causalidade. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em 

seu favor, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só 

poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da 

parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, 

conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. Deixo de condenar honorários. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046687-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALLISON APARECIDO DE SOUZA FIGUEREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1046687-48.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

WALLISON APARECIDO DE SOUZA FIGUEREDO REU: SEGURADORA 

LÍDER Vistos, etc. No caso, embora regularmente intimada, a parte 

requerente deixou transcorrer o prazo concedido, não procedendo à 

emenda da inicial, consoante se denota da certidão de ID 28860320, razão 

pela qual, o indeferimento da petição inicial, é medida que se impõe. Com 

efeito, preceitua o artigo 321 do Código de Processo Civil, ipsis litteris: Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de 

Processo Civil de 2015 e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do 

mesmo diploma processual. Sem custas e honorários. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se e Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049270-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT18525-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1049270-06.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT REU: CLARO S.A. Vistos, etc. No caso, 

embora regularmente intimada, a parte requerente deixou transcorrer o 

prazo concedido, não procedendo à emenda da inicial, consoante se 

denota da certidão de ID 28873746, razão pela qual, o indeferimento da 

petição inicial, é medida que se impõe. Com efeito, preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil, ipsis litteris: Art. 321. O juiz, ao verificar que 

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

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

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

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

completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, 

nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil de 

2015 e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento 

de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma 

processual. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se e Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003360-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL CESAR CAMPOS RIVELINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SANTOS COSTA OAB - GO57508 (ADVOGADO(A))

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003360-19.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ISRAEL CESAR CAMPOS RIVELINI REU: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A Vistos, etc. O requerente desistiu da presente ação, 

conforme se denota da petitório retro. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Acerca da desistência da ação, o parágrafo 5º do artigo 485 do 

NCPC dispõe que: § 5º. A desistência da ação pode ser apresentada até a 

sentença. Não obstante, o artigo 90 do NCPC dispõe que: Art. 90. 

Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em 

reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos 

pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. Desta feita, homologo, 

por sentença, a desistência da ação manifestada, extinguindo o feito sem 

resolução de mérito, nos termos dos artigos 200, § único, e 485, inciso VIII, 

do novo Código de Processo Civil de 2015. Sem custas e honorários. Com 

o trânsito em julgado, certifique-se, arquivando-se com as anotações e 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061205-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS ZANINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 
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(ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1061205-43.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSIAS ZANINA REU: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos, etc. O requerente 

desistiu da presente ação, conforme se denota da petitório retro. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Acerca da desistência da ação, o 

parágrafo 5º do artigo 485 do NCPC dispõe que: § 5º. A desistência da 

ação pode ser apresentada até a sentença. Não obstante, o artigo 90 do 

NCPC dispõe que: Art. 90. Proferida sentença com fundamento em 

desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e 

os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou 

reconheceu. Desta feita, homologo, por sentença, a desistência da ação 

manifestada, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos dos 

artigos 200, § único, e 485, inciso VIII, do novo Código de Processo Civil de 

2015. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

arquivando-se com as anotações e baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004630-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOBER PARREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

marcos davi andrade OAB - MT11656-A (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 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004630-78.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOBER PARREIRA DA SILVA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. O requerente desistiu da 

presente ação, conforme se denota da petitório retro. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Acerca da desistência da ação, o parágrafo 5º do 

artigo 485 do NCPC dispõe que: § 5º. A desistência da ação pode ser 

apresentada até a sentença. Não obstante, o artigo 90 do NCPC dispõe 

que: Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em 

renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários 

serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. Desta 

feita, homologo, por sentença, a desistência da ação manifestada, 

extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 200, § 

único, e 485, inciso VIII, do novo Código de Processo Civil de 2015. Sem 

custas e honorários. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

arquivando-se com as anotações e baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038881-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER CARDOSO DO PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA OAB - MT10006-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA (REU)

IZAURA CRISTINA MACIEL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

SILVIA DANIELA SANTOS MATTEUCCI OAB - MT26521/O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029185-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEVASKA SORVETERIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN DA SILVA SODRE DE CARVALHO OAB - MT26132-O 

(ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELMA DA CRUZ ALMEIDA SEMPIO BORGES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILO MATEUS MORAES LOPES OAB - MT12636-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032188-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032721-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE ANDRADE PANHAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032402-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ELIEZER DE MORAES CANAVARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar o interesse em executar a sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033067-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRAIDES RIBEIRO MAIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032394-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIS FATIMA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar o interesse em executar a sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017559-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CONRADO DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar o interesse em executar a sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017540-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018112-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON MONTEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar o interesse em executar a sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032206-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCYLENE CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMINE ANGELICA DE SOUZA BARBOSA OAB - MT22238/O 

(ADVOGADO(A))

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES OAB - MT22036/O 

(ADVOGADO(A))

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT11740-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Processo 

Número: 1032206-51.2017.811.0041 Parte Autora: Jucylene Correa da 

Silva Parte Requerida: Rodobens Incorporadora Imobiliaria 348 Data e 

horário: Quinta-Feira, 13 de fevereiro de 2020, 14h00. PRESENTES Juiz(a) 

: Dr.(a) Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Parte Autora: Jucylene 

Correa da Silva Advogado da Parte Autora: Dr. William Hemilliese Oracio 

Silva Preposto/Parte Requerida: Endryl Vinicius Fernandes de Souza 

Advogado da Parte Requerida: Dr. Ricardo João Zanata OCORRÊNCIAS 

Aberta a audiência foram constatadas as presenças conforme consta 

acima. O douto advogado da parte requerida pugna por prazo para juntada 

de carta de preposição. Foi tomado o depoimento pessoal da parte autora 

Jucylene Correa da Silva. Foi tomado o depoimento pessoal do 

representante da parte requerida Endryl Vinicius Fernandes de Souza. Por 

fim, inquirida a testemunha da parte autora Pedro Bernardo de Oliveira. 

DELIBERAÇÃO Defiro o pedido da parte requerida e concedo o prazo de 

15 (quinze) dias para juntada de carta de preposição. Dou por encerrada 

a instrução, e as partes dispensam os memoriais finais. Após, voltem-me 

os autos conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Nada mais 

havendo, determinou o MM. Juiz o encerramento. Eu, Ana Paula Jesus 

Queiroz, que digitei. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito 

Jucylene Correa da Silva Parte autora Dr. William Hemilliese Oracio Silva 

Advogada da parte autora Endryl Vinicius Fernandes de Souza 

Preposto/Parte Requerida Dr. Ricardo João Zanata Advogado da parte 

requerida

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004849-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAZARIO DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Processo 

Número: 1004849-62.2018.811.0041 Parte Autora: Nazario Dias da Silva 

Parte Requerida: Itau Seguros de Auto e Residencia s/a Data e horário: 

Quarta-Feira, 12 de fevereiro de 2020, 14h00. PRESENTES Juiz(a) : Dr.(a) 

Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Parte Autora: Nazario Dias da 

Silva Advogada da Parte Autora: Dr. Antonio Gomes de Almeida Neto 

Preposto/Parte Requerida: Lier Santos de Oliveira Advogada da Parte 

Requerida: Dra. Stephanni Ferreira Silva OCORRÊNCIAS Aberta a 

audiência foram constatadas as presenças conforme consta acima. Foi 

tomado o depoimento pessoal da parte autora Nazario Dias da Silva. Foi 

tomado o depoimento pessoal do representante da parte requerida Lier 

Santos de Oliveira. O douto advogado da parte autora pugna pela 

desistência da oitiva de Fernando Silva da Cruz. A douta advogada da 

parte requerida contraditou a testemunha da parte autora Adalberto 

Marques Ventura, sob alegação que o mesmo é vizinho e amigo da parte. 

Por fim, inquirida a testemunha da parte autora Adalberto Marques 

Ventura. DELIBERAÇÃO Defiro o pedido da parte autora e homologo a 

desistência da oitiva de Fernando Silva da Cruz. Pela MM. Juíza foi 

perguntado a testemunha se era vizinho ou amigo do autor, o qual lhe 

respondeu: que foi vizinho do autor por apenas 3 (três) meses e não tem 

amizade íntima com o autor que pudesse gerar qualquer interesse na 

causa. Em razão disso, foi indefirida a contradita e a testemunha prestou o 

compromisso legal de dizer a verdade. Dou por encerrada a instrução, 

Concedo o prazo de 15 (quinze) dias úteis e comum para todas as partes 

apresentarem memoriais. Após, voltem-me os autos conclusos para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se. Nada mais havendo, determinou o MM. 

Juiz o encerramento. Eu, Ana Paula Jesus Queiroz, que digitei. 

VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito Nazario Dias da Silva 

Parte autora Dr. Antonio Gomes de Almeida Neto Advogado da parte 

autora Lier Santos de Oliveira Preposto/parte requerida Dra. Stephanni 

Ferreira Silva Advogada da parte requerida

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006509-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA DANIELLE FORTUNATA DOS SANTOS (AUTOR(A))

EDMILSON BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELEN RIBEIRO DA SILVA (REU)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ TERMO DE CONTINUAÇÃO Processo Número: 

1006509-28.2017.811.0041 Parte Autora: Edmilson Batista da Silva e 

Laura Danielle Fortunata dos Santos Parte Requerida: SDB Comércio de 

Alimentos LTDA - ME Data e horário: Quarta-feira,11 de fevereiro de 2020, 

14h00. PRESENTES Juiz(a) : Dr.(a) Vandymara Galvão Ramos Paiva 

Zanolo Preposto/Parte Requerida: Cristiane Lemes de Matos Advogada da 

Parte Requerida: Dra. Rafaella Alt de Oliveira OCORRÊNCIAS Aberta a 

audiência foram constatadas as presenças conforme consta acima. 

Constatada a ausência da testemunha Michelen Ribeiro da Silva. 

DELIBERAÇÃO Dou por encerrada a instrução, Concedo o prazo de 15 

(quinze) dias úteis e comum para todas as partes apresentarem 

memoriais. Após, voltem-me os autos conclusos para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. Nada mais havendo, determinou o MM. Juiz o encerramento. 

Eu, Ana Paula Jesus Queiroz, que digitei. VANDYMARA G. R. PAIVA 

ZONOLO Juíza de Direito Cristiane Lemes de Matos Preposto/Parte 

Requerida Dra. Rafaella Alt de Oliveira Advogada da parte requerida

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006019-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO JOAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006019-98.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: HELENO JOAO DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 26/06/2020, às 13h15 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial 

de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do AR, 

prejudicando a realização da audiência. Intime-se a parte requerente por 

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017974-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ACACIO SOUZA DIAS (EXEQUENTE)

JOAO BOSCO NOGUEIRA JUNIOR (EXEQUENTE)

DEBORA DE ARAUJO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVANIR DORTE (EXECUTADO)

CARLOS EDUARDO DORTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre CUMPRIMENTO DO ACORDO, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026779-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCEMILTON MATIAS CHAVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA EGIDE LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RENATO CASTRILLON LOPEZ NETO OAB - MT20913-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA OAB - MT9609-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021195-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. (AUTOR(A))

A. D. B. (AUTOR(A))

P. C. D. B. C. (AUTOR(A))

W. M. J. D. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FORTES MODESTO OAB - MT21330/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

U. C. C. D. T. M. (REU)

H. A. L. (REU)

U. L. B. (REU)

J. E. V. (REU)

J. D. C. N. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

LUCAS DE VECCHI SEVIERO OAB - MT22895-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA TOMAZ MENDES OAB - MT13783-O (ADVOGADO(A))

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

 

DECISÃO: SANEAMENTO Não vislumbro nessa quadra processual 

quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 (extinção do processo) 

e art. 355 (julgamento antecipado do mérito) do Código de Processo Civil. 

Questões processuais pendentes - Impugnação à justiça gratuita O 

requerido José Edelcio Vanzella requer o indeferimento da justiça gratuita 

aos autores, sob o fundamento de que o viúvo é técnico de telefonia, 

percebendo salário acima de R$1.300,00 (hum mil e trezentos reais), as 

filhas são técnicas de enfermagem, e o filho é contador, portanto, seriam 

capazes de suportar as custas processuais. No entanto, pela 

documentação juntada pelo próprio requerido/impugnante, é possível 

depreender que os autores se enquadram na situação de 

hipossuficiência. Portanto, REJEITO a impugnação. - Preliminar de 

Ilegitimidade Passiva da Unimed Cuiabá A requerida Unimed Cuiabá – 

Cooperativa de Trabalho Médico argui a sua ilegitimidade passiva, sob o 

argumento de que não contribuiu para a ocorrência dos fatos narrados na 

inicial, que se trata de responsabilidade civil por suposto erro médico que 

culminou com a morte da esposa e genitora dos autores. De fato, não há 

nos autos qualquer situação que aponte para qualquer relação da Unimed 

com os fatos narrados na inicial, pelo contrário, nota-se que os autores 

apenas informaram que não tinham o conhecimento de que a falecida 

esposa/genitora tivesse consultado com um oncologista, razão pela qual 

pugnaram para que a UNIMED trouxesse aos autos os demonstrativos das 

consultas realizadas, o que poderia ser obtido extrajudicialmente ou até 

mesmo por determinação judicial, contudo, sem a indicação da requerida 

ao polo passivo. Assim, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva da 

UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, para excluí-la 

da lide, JULGANDO EXTINTO o PROCESSO tão somente em relação a 

referida ré. Condeno a Parte Autora ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios ao advogado da requerida 

UNIMED, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 85, §3º, I c/c §4º, III do CPC/2015, que fica 

suspenso por força do art. 98, §3º, do CPC/15, face o deferimento dos 

benefícios da justiça gratuita. - Ilegitimidade Passiva dos demais 

requeridos Os demais requeridos arguem suas ilegitimidades passivas, no 

entanto, em relação a eles a preliminar se confunde com o mérito e será 

melhor analisada por ocasião da sentença após a instrução probatória. - 

Ilegitimidade dos requerentes quanto ao dano material Referida preliminar 

arguida pelo requerido José Edelcio Vanzella também se confunde com o 

mérito, e com ele será analisada. - Matéria controvertida A discussão nos 

autos se refere ao suposto erro médico advindo da cirurgia eletiva de 

Nefrectomia Radical Unilateral por Videolaparoscopia, realizada pelo Dr. 

José Edelcio Vanzella na Sra. Quezia Xavier Delmondes Benício, mãe e 

esposa dos autores, a qual veio a sofrer duas paradas cardíacas, sendo 

reanimada, medicada e encaminhada para a UTI do Hospital Amecor, e 

logo depois, submetida à realização de Angioplastia com implante de Stent 

Femoral pelo Dr. Jorge de Camargo Neto, não resistindo e vindo a óbito, 

causando danos morais e materiais aos autores. - Distribuição do Ônus da 

Prova Incumbe aos autores comprovarem o fato constitutivo do seu direito 

e aos réus a existência de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do 

direito dos autores. A parte autora pugna pela produção de prova oral, 

enquanto os requeridos pugnam pela produção de prova oral e pericial, 

esta última de forma indireta, nos documentos constantes dos autos, a fim 

de analisar o quadro clínico geral da paciente falecida Quezia Xavier 

Delmondes Benício, bem como se ela estava autorizada a realizar o 

procedimento cirúrgico debatido nos autos, além de verificar os 

procedimentos realizados pelos requeridos. Assim, DEFIRO o pedido de 

realização de perícia médica indireta para comprovar os danos alegados 

na inicial. Nomeio a Empresa Forense Lab - Perícias e Consultoria, com 

endereço na Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 525, sala 1405, Bairro Alvorada, 

Cuiabá-MT, CEP 78048-250, fone: 65-98112-2338, endereço eletrônico: 

www.forenselab.com, para a realização de perícia médica indireta por 

especialista em CARDIOLOGIA E HEMODINÂMICA. Intime-se a empresa 

nomeada para apresentar proposta de honorários, no prazo de 15 

(quinze) dias e, após, manifestem-se as partes sobre a proposta de 

honorários no prazo de 15 (quinze) dias. Os honorários periciais serão 

suportados pelos réus. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000592-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS OAB - MT10473-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA PEDRO (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016226-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO BARROS DE MIRALLA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI OAB - MT16635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar o interesse em executar a sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002505-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 
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cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002734-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBISON MANOEL PONCE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034410-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO SILVA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar o interesse em executar a sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035207-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEDEON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016865-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar o interesse em executar a sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1046822-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO EDIFICIO AMERICA TOWER (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intime(m)-se o(s) embargado(s), na pessoa de seu(s) patrono(s), para, 

querendo, apresentar(em) impugnação, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1048155-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357-A (ADVOGADO(A))

 

Intime(m)-se o(s) embargado(s), na pessoa de seu(s) patrono(s), para, 

querendo, apresentar(em) impugnação, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044028-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar o interesse em executar a sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008511-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BLM INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA (EXECUTADO)

SERGIO RICARDO SILVA ANTUNES (EXECUTADO)

MARIA LEOCADIA ASSAD ANTUNES (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033959-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MANOEL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))
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Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar o interesse em executar a sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017941-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DA SILVA PERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar o interesse em executar a sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038377-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO GERALDO DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar o interesse em executar a sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044811-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar o interesse em executar a sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045415-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZIUNETE DO CARMO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar o interesse em executar a sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006252-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU MANOEL DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016798-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE ALVES DE AQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar o interesse em executar a sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1054540-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. I. E. C. D. C. E. C. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. D. S. P. (EXECUTADO)

N. G. D. O. A. -. M. (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, TENDO 

EM VISTA, QUE NÃO FOI FORNECIDO NOVOS ENDEREÇOS PARA 

CITAÇÃO, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029751-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO VERO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA LOPES S.A. (REU)

VERO EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT20683-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1029751-16.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CONDOMINIO VERO REU: CONSTRUTORA LOPES S.A., VERO 

EMPREENDIMENTOS LTDA Não há hipótese de extinção do processo, nem 

de julgamento antecipado, assim trata-se de saneamento do feito. Não há 

questões processuais pendentes. A questão fática neste processo 

refere-se aos defeitos ou vícios do muro construído pela empresa ré no 

Condomínio autor. Entendo desnecessária a realização de perícia no caso 

destes autos, porque o muro já foi demolido e refeito. Assim, indefiro o 

pedido de prova pericial e defiro o pedido de produção das provas orais e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de Junho 2020, 

às 14 horas, para oitiva dos depoimentos pessoais das partes, bem como 

oitiva das testemunhas arroladas tempestivamente. Cabem aos advogados 

informar ou intimara suas testemunhas. CUIABÁ, 14 de fevereiro de 2020. 

Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1012855-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORGA AIRES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005635-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL SANTA ROSA TOWER 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BEZERRA DE BRITO OAB - MT12352-O (ADVOGADO(A))

ALFREDO LEITE HAGE OAB - 063.831.061-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON OLIVEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre o pedido de extinção, no prazo de 10 

(dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005320-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. G. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT15625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005320-10.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

G. G. A. REU: LATAM AIRLINES GROUP S/A Pela derradeira vez, intime-se 

a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos 

seguintes termos: i) Junte aos autos documentos hábeis a comprovar sua 

condição de hipossuficiência financeira, sob pena de ser indeferida a 

justiça gratuita; Advirto ao autor que o não atendimento de tal providência 

acarretará o indeferimento da gratuidade da justiça. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. 

Paiva Zanolo Juíza de Direito Cuiabá , 14 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003094-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004612-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO AUDE OAB - MT4667-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1055178-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. K. (AUTOR(A))

CLAUDETE MENDES TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Fernando Fontes Von Kirchenheim OAB - MT6706-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004921-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEBERTON DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032813-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAYNA CAROLINA DA SILVA CARMO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG OAB - MT10334-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018692-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIOSMAR SILVA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019962-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEDROSO NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019962-22.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDUARDO PEDROSO NEVES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Compulsando os autos, verifico que não houve a perícia 

médica devido à ausência da parte autora no mutirão de conciliação, 

considerando a matéria trazida nos autos, entendo necessária a produção 

da prova pericial. Além disso, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, determino a inversão probatória, recaindo o encargo 

quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor 

dispor de condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim 

de se apurar a verdade real. Assim, defiro o pedido de inversão do ônus 

da prova à parte requerente devido à cristalina hipossuficiência frente à 

empresa requerida, no que concerne ao poder de produzir provas. 

Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de 

conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal 

encargo não dispõe de verba suficiente para realização de tais provas, o 

que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, 

em respeito ao princípio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela seguradora, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Sendo assim, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036701-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIN MAIK DOS SANTOS LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036701-70.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

KELVIN MAIK DOS SANTOS LIMA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Compulsando os autos, verifico que não houve a perícia 

médica devido à ausência da parte autora no mutirão de conciliação, 

considerando a matéria trazida nos autos, entendo necessária a produção 

da prova pericial. Além disso, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, determino a inversão probatória, recaindo o encargo 

quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor 

dispor de condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim 

de se apurar a verdade real. Assim, defiro o pedido de inversão do ônus 

da prova à parte requerente devido à cristalina hipossuficiência frente à 

empresa requerida, no que concerne ao poder de produzir provas. 

Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de 

conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal 

encargo não dispõe de verba suficiente para realização de tais provas, o 

que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, 

em respeito ao princípio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela seguradora, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Sendo assim, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2020. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039075-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MARIA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT11167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 
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com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010859-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA BRANDAO NARDY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010859-88.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA HELENA BRANDAO NARDY REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a Parte Autora 

para, no prazo de 15 (quinze dias), informar o motivo do não 

comparecimento no exame pericial. CUIABÁ, 14 de fevereiro de 2020. 

Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038021-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038021-58.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Compulsando os autos, verifico que não houve a perícia 

médica devido à ausência da parte autora no mutirão de conciliação, 

considerando a matéria trazida nos autos, entendo necessária a produção 

da prova pericial. Além disso, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, determino a inversão probatória, recaindo o encargo 

quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor 

dispor de condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim 

de se apurar a verdade real. Assim, defiro o pedido de inversão do ônus 

da prova à parte requerente devido à cristalina hipossuficiência frente à 

empresa requerida, no que concerne ao poder de produzir provas. 

Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de 

conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal 

encargo não dispõe de verba suficiente para realização de tais provas, o 

que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, 

em respeito ao princípio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela seguradora, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Sendo assim, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de fevereiro de 2020. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030914-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERGISTO SIMAO (AUTOR(A))

ERNESTINA ROSA SIMAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIGMAR MACEIO OAB - MT0016463A (ADVOGADO(A))

JORCELI PEREIRA DE SOUZA OAB - MT23539/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NITROVET BORELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE TANQUES EIRELI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO VINICIUS MARQUES BORELLA OAB - SP297455 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051851-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIDE DEHN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ JOSE FERREIRA OAB - MT8212-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

5 SERV NOTORIAL E REG DE IMOV 2 CIRC IMOB DE CUIABA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre o pedido de extinção, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039911-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o 

laudo/avaliação no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049211-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ARAUJO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo REQUERIDA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre o laudo/avaliação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035517-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035517-50.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: LETICIA DA SILVA DE OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Leticia da Silva de Oliveira 

contra Porto Seguro Companhia de Seguro e Cia, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da diferença de Seguro 

Obrigatório. Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente 

de trânsito ocorrido em 06/10/2017, ocasionando invalidez permanente, 

portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os 

documentos. A parte requerida apresentou contestação arguindo 

preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de documentos na esfera 

administrativa, ausência de pedido administrativo, ausência de 

documentos indispensáveis à propositura da ação e comprovante de 

residência em nome de terceiro, que serão analisadas a seguir. No mérito, 

pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento 

administrativo da indenização. Realização de avaliação médica (ID 

27458600), sendo apresentado laudo pericial, manifestando-se em 

seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito na data de 06/10/2017. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Colacionando os autos verifico que o autor colacionou em ID 

10820977 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 10820977. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. IV – 

Da ausência de documentos indispensáveis à ação Alega a ré que a 

petição inicial está incompleta, pois não foram alocados a ela documentos 

suficientes para comprovar as alegações, verifico que não merece 

prosperar haja vista que o boletim de ocorrência, que relata ter sido 

determinada pessoa vítima de acidente de trânsito, é documento suficiente 

a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Desta 

forma, afasto a preliminar supra. V – Comprovante de endereço em nome 

de terceiro Pela leitura do dispositivo legal, pode-se vislumbrar que não há 

previsão legal de juntada de comprovante de residência do autor, 

bastando, pura e simplesmente, que o autor descreva seu endereço. 

Ademais, como bem afirmado pelo autor, a procuração e declaração de 

pobreza contém o endereço indicado no comprovante na fatura de ID 

10820972, de maneira que o formalismo requerido de declaração 

expressa do autor quanto a isto está dispensado, configurando, 

novamente, excesso de formalismo, que obsta o acesso à justiça. A 

jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.INEXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO 

PROVIDA 1. É inexigível a juntada de comprovante de residência da parte 

autora por ausência de disposição legal, consoante previsto nos artigos 

282 e 283 do Código de Processo Civil , os quais estabelecem requisitos 

que devem ser observados pela parte autora ao apresentar em juízo sua 

petição inicial. 2. Ademais, a autora esta qualificada e informa seu 

endereço na petição inicial sendo que, até prova em contrário, 

presumem-se verdadeiros os dados fornecidos pela requerente na peça 

vestibular. 3. Dessa forma, é forçoso concluir que "a não apresentação do 

comprovante de residênciarnão enseja a extinção do processo por 

carência de ação ou ausência de pressupostos de constituição de 

desenvolvimento válido e regular do processo". Precedentes desta Corte. 

4. Ressalte-se que, não obstante a inexigibilidade da juntada do 

documento em questão, a parte autora acostou aos autos, posteriormente, 

seu comprovante de residência, fato este que permite o exercício do juízo 

de retratação, ainda que em sede recursal, nos termos do art. 296 , caput, 

do CPC , em homenagem à garantia fundamental do acesso pleno à Justiça 

e ao princípio da economia processual. Precedentes desta Corte. 5. 

Apelação provida. Sentença anulada, com a determinação de regular 

prosseguimento do feito.” (TRF-1 APL AC 15841, MG 

2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica Sifuentes, 2ª Turma, 

Publicação: 09/09/2011).“ Por tais argumentos, afasto a preliminar 

suscitada. Passo a análise do mérito. III - Mérito Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados 

no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 

108/20974) e o laudo pericial (ID 27458600). Certo o direito a indenização, 
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passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a título de 

indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos PÉS o percentual 

incidente é de 50% (cinquenta por cento) do valor máximo da indenização 

– R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – 

R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu pé direito é de 75% (setenta e cinco por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 6.750,00 (seis mil 

setecentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 5.062,50 (cinco 

mil sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe 

R$ 5.062,50 (cinco mil sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título 

de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir 

da data do sinistro (06/10/2017). Condeno ainda a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do 

artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 

data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016975-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALISSON BRANCO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016975-13.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO ALISSON BRANCO DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT ajuizada por João Alisson Branco de Oliveira contra Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 28.500,00 (vinte e 

oito mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 25/02/2017, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à 

inicial vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de ilegitimidade passiva, adequação do valor da 

causa e falta de interesse processual, que serão analisadas a seguir. No 

mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento 

administrativo da indenização. Realização de avaliação médica (ID 

25371998), sendo apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 25/02/2017. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que 

qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento 

da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III – Da ausência 

de documentos essenciais à regulação do sinistro Conforme se verifica na 

Lei. N° 6.194/74 art. 5º ‘’O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado’’, o que foi 

demonstrado com o Boletim de Ocorrência. Contudo, foi apresentado os 

prontuários médicos em ID 19563481. Por tais motivos, afasto a preliminar 

ventilada. IV – Das assinaturas divergentes Em sede preliminar, a 

requerida suscitou divergência das assinaturas, o que não merece 

prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor regularizou a 

representação, ratificando as assinaturas lançadas aos autos, consoante 

documento de ID 28076573. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

suscitada. Passo à análise do mérito. III - Mérito Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados 

no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 

19563480) e o laudo pericial (ID 25371998). Certo o direito a indenização, 

passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a título de 

indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos MEMBROS 

INFERIORES o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor 

máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que 

resulta a quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta 

reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau 

da invalidez que acomete a vítima em seu membro inferior direito é de 50% 

(cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

encontra-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (25/02/2017). 

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com 
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o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022568-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA JANAINA GONCALVES DOURADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 

cumprimento de sentença movida por CARLA JANAINA GONCALVES 

DOURADOS em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. 

Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente 

com o pagamento da condenação que consiste no valor de R$ 7262,34 

(sete mil, duzentos e sessenta e dois reais e trinta e quatro centavos), no 

Id. 29029232. A exequente concordou com o valor depositado, pugnou o 

levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 29146096). Dessa 

forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe. 

Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se 

impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, 

com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará em favor da exequente observando-se os dados 

bancários informados no Id. 29146096. Transitado em julgado arquivem-se 

os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 13 de fevereiro de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017697-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS BOTELHO DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017697-47.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JONAS BOTELHO DE ARAUJO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Jonas Botelho de Araujo contra Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). 

Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 15/02/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares de 

ilegitimidade passiva, falta entrega de documentos e falta de interesse 

processual, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento administrativo da 

indenização. Realização de avaliação médica (ID 25588418), sendo 

apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 15/02/2019. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Analisando os autos verifico que o autor não conseguiu protocolar 

o requerimento administrativo perante a Seguradora. Ademais, a ausência 

de comprovação de entrega da documentação necessária à regularização 

do sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Por tais argumentos, afasto a 

preliminar ventilada. Passo à análise do mérito. III - Mérito Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 19656531) e o laudo pericial (ID 25588418). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos MEMBROS 

INFERIORES o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor 

máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que 

resulta a quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta 

reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau 

da invalidez que acomete a vítima em seu membro direito é de 75% 

(setenta e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

encontra-se o valor de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e 
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cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 7.087,50 (sete mil 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(15/02/2019). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017524-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDERLEY GASPAR LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 

cumprimento de sentença movida por SINDERLEY GASPAR LOPES em 

face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Analisando os 

autos verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente com o 

pagamento da condenação que consiste no valor de R$ 6657,26 (seis mil, 

seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos), no Id. 

28753753. A exequente concordou com o valor depositado, pugnou o 

levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 29197779). Dessa 

forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe. 

Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se 

impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, 

com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará em favor da exequente observando-se os dados 

bancários informados no Id. 29197779. Transitado em julgado arquivem-se 

os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 13 de fevereiro de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046812-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUTEMBERG SOUZA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1046812-16.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GUTEMBERG SOUZA CARVALHO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

ajuizada por Gutemberg Souza Carvalho contra Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 07/07/2019, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de ilegitimidade passiva, adequação do valor da 

causa e falta de interesse processual, que serão analisadas a seguir. No 

mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento 

administrativo da indenização. Realização de avaliação médica (ID 

26384475), sendo apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 07/07/2019. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que 

qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento 

da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Por tais argumentos, afasto a 

preliminar ventilada. Passo à análise do mérito. III - Mérito Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 25092798) e o laudo pericial (ID 26384475). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade da ESTRUTURA TORÁCICA 

o percentual incidente é de 100% (cem por cento) do valor máximo da 

indenização, que resulta a quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau 

da invalidez que acomete a vítima em seu membro esquerdo é de 25% 

(vinte e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), encontra-se o 

valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida ao 

pagamento do importe R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um 
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por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data do sinistro (07/07/2019). Condeno ainda a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 (setecentos reais), na forma do 

artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 

data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033677-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO MORAES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 

cumprimento de sentença movida por EDIVALDO MORAES DE SOUZA em 

face da SEGURADORA LÍDER. Analisando os autos verifica-se que a 

executada cumpriu voluntariamente com o pagamento da condenação que 

consiste no valor de R$ 6164,22 (seis mil, cento e sessenta e quatro reais 

e vinte e dois centavos), no Id. 29019763. A exequente concordou com o 

valor depositado, pugnou o levantamento dos valores e a extinção do feito 

(Id. 29191617). Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é 

medida que se impõe. Dessa forma, a extinção do cumprimento de 

sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO 

EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da exequente 

observando-se os dados bancários informados no Id. 29191617. 

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de fevereiro de 2020. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033696-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FREITAS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 

cumprimento de sentença movida por ANDRE FREITAS SANTOS em face 

da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Analisando os autos 

verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente com o pagamento da 

condenação que consiste no valor de R$ 1.017,67 (um mil, dezessete 

reais e sessenta e sete centavos), no Id. 29053975. A exequente 

concordou com o valor depositado, pugnou o levantamento dos valores e 

a extinção do feito (Id. 29191613). Dessa forma, a extinção do 

cumprimento de sentença é medida que se impõe. Dessa forma, a extinção 

do cumprimento de sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da 

exequente observando-se os dados bancários informados no Id. 

29191613. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de fevereiro de 

2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030690-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILIO FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM OAB - MT4656-O (ADVOGADO(A))

VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA OAB - MT22966-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030690-25.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAURILIO FERNANDES DA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Maurilio Fernandes da 

Silva contra Seguradora Líder, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 14/09/2018, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de alteração do polo passivo, adequação do valor 

da causa e falta de interesse processual, que serão analisadas a seguir. 

No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ante o 

pagamento administrativo da indenização. Realização de avaliação médica 

(ID 27399862), sendo apresentado laudo pericial, manifestando-se em 

seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito na data de 14/09/2018. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais Analisando os autos verifico que o autor juntou em ID 

21590416 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 
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CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo 

a análise do mérito. III - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 21589932) e o laudo pericial 

(ID 27399862). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Considerando o laudo pericial acostado consigna que a parte autora 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do punho direito com 

repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) encontrando-se 

o valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), e invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior esquerdo com repercussão avaliada em 50% (cinquenta por 

cento) encontra-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), totalizando o montante de R$ 7.256,25 (sete mil duzentos e 

cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe 

R$ 7.256,25 (sete mil duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco 

centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data do sinistro (14/09/2018). Condeno ainda a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito 

em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Vandymara G. R. 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013192-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE TEIXEIRA DE BESSA SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013192-13.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARLENE TEIXEIRA DE BESSA SOUZA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cuida-se de Ação de Obrigação de 

Fazer em fase de cumprimento de sentença movida por MARLENE 

TEIXEIRA DE BESSA SOUZA em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu 

voluntariamente com o pagamento da condenação que consiste no valor 

de R$ 2474,67 (dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta 

e sete centavos), no Id. 27456614. A exequente concordou com o valor 

depositado, pugnou o levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 

27705671). Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é 

medida que se impõe. Dessa forma, a extinção do cumprimento de 

sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO 

EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da exequente 

observando-se os dados bancários informados no Id. 27705671. 

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de fevereiro de 2020. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1037077-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CRISTIAN FRANCO TORRETE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 

cumprimento de sentença movida por RENATO CRISTIAN FRANCO 

TORRETE em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. 

Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente 

com o pagamento da condenação que consiste no valor de R$ 3.169,53 

(três mil, cento e sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos), no 

Id. 27584039. A exequente concordou com o valor depositado, pugnou o 

levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 27676652). Dessa 

forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe. 

Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se 

impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, 

com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará em favor da exequente observando-se os dados 

bancários informados no Id. 27676652. Transitado em julgado arquivem-se 

os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 13 de fevereiro de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020404-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA ESTEVES MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020404-85.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LETICIA ESTEVES MOREIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Leticia Esteves Moreira contra Porto Seguro Companhia de Seguro e 

Cia, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). Pretende 

a parte requerente receber da reclamada o reembolso de despesas, sob o 

argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 19/11/2018. 

Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida apresentou 

contestação arguindo preliminares de alteração do polo passivo, falta de 

interesse processual e ausência de pedido específico, que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais ante o pagamento administrativo da indenização. Vieram-me os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067917/2/2020 Página 33 de 229



autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao desembolso médico 

hospitalar (DAMS), sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito 

na data de 19/11/2018. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Da ausência de pedido específico Com relação a preliminar de inépcia em 

decorrência de constar no corpo da inicial invalidez permanente, não 

merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez que pela análise 

integral dos pedidos e documentos, é possível entender que o requerente 

pleiteia tão somente pelo reembolso médico hospitalar (DAMS), de maneira 

que o formalismo requerido de declaração expressa do autor quanto a isto 

está dispensado, configurando, novamente, excesso de formalismo, que 

obsta o acesso à justiça. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. Passo 

à análise do mérito. III - Mérito Esquadrinhando as provas documentais 

contidas nos autos, verifico inconteste a comprovação do evento 

acidental (ID 20058487), dos documentos médicos (ID 20058487) e, 

finalmente, do dispêndio com o tratamento delas (ID 20058489). Prevendo 

a legislação atinente ao seguro obrigatório, o direito da vítima a percepção 

de reembolso com as despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas, a recomposição do patrimônio do autor é 

medida que se impõe, visto que, das provas jungidas no feito, é 

satisfatoriamente extraível a relação de causalidade existente entre as 

lesões e os gastos médicos despendidos para o cuidado delas. Restou 

devidamente comprovada a prestação do serviço, de nítido caráter 

médico, a identificação do credor e do devedor, in casu, o reclamante. 

Ademais, no documento vê-se evidenciado a contraprestação do serviço 

pela aposição do carimbo de recebimento. Outro não é o entendimento do 

Egrégio Tribunal Estadual, o que se verifica pelos seguintes julgados: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS – NEXO CAUSAL – 

DEMONSTRAÇÃO – VALOR FIXADO DE ACORDO COM A 

PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA – RECURO PROVIDO. Restando suficientemente comprovado 

pela parte autora o nexo causal entre o acidente noticiado e os recibos 

que demonstram os gastos com medicamentos, cabível a condenação da 

seguradora ao pagamento das despesas médicas (DAMS). 2. Se a ação é 

julgada parcialmente procedente apenas para adequar o valor da 

indenização securitária à proporção da invalidez da parte autora, não 

ocorre sucumbência recíproca. (TJMT – Ap 41468/2016, DES. JOÃO 

PEREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, 

Publicado no DJE 28/11/2016). Portanto, estando inequivocamente 

comprovada a relação de causalidade entre as lesões decorrentes do 

fatídico acidente e as despesas médicas arcadas pelo autor, a 

recomposição é imperativa. Nesse passo, o montante indenizatório a ser 

pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida o pagamento no valor de R$ 2.700,00 (dois mil 

e setecentos reais), a título de despesas médico-hospitalares, acrescido 

de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e a 

correção monetária a partir da data do respectivo desembolso. Condeno 

ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 (setecentos reais), 

na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1008955-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO BOLA SETE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT15348-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008955-04.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: AUTO POSTO BOLA SETE LTDA REQUERIDO: BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Trata-se de Ação de Exibição de 

Documentos interposta por AUTO POSTO BOLA SETE LTDA em desfavor 

de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, objetivando a 

exibição das apólices de seguro de números 014073 e 056014073 com 

relação ao veículo segurado Volvo FH 12 420 6X4 REB, ano e modelo 

2001/2002, chassi 9BVA4DAD02E679113, placa KER0319, cópia do 

contrato de seguro, os valores de cobertura pagos em decorrência do 

sinistro ocorrido em 09/11/2002, motivos, atas, nomes dos eventuais 

beneficiados e os valores da cobertura atualizados. Devidamente citado, o 

requerido apresentou contestação no Id. 7844182. Impugnação no Id. 

8341472. As partes intimadas para especificarem provas, ambas 

pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. Em 

síntese, cuida-se e procedimento cautelar de exibição de documentos com 

o fim de que sejam apresentados nos autos os documentos pleiteados na 

peça inicial. Observa-se que a parte ré, além de juntar cópia da apólice de 

seguro vigente a época do sinistro (Id. 9193740, 9193746 e 9193750) e os 

valores da cobertura, acostou também cópia de todo o processo de 

sinistro (Id. 7844237, 7844245, 7844256, 7844266 e 7844277). Ante a 

exibição da documentação, a requerida reconheceu o interesse de agir da 

autora relativamente ao ajuizamento desta cautelar, bem como a 

procedência do pedido inaugural. Dessa forma, impõe-se a sua 

condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, uma vez que 

restou demonstrado nos autos a formalização do pedido administrativo (Id. 

5607330) para a exibição de seguro, propostas, e apólices na esfera 

administrativa, não sendo atendido. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO VÁLIDO - DOCUMENTOS 

APRESENTADOS NA CONTESTAÇÃO - CAUSA MADURA PARA 

JULGAMENTO - RECONHECIMENTO DO PEDIDO INICIAL - ÔNUS 

SUCUMBENCIAIS - ART. 90 §4º CPC/15.- Nos termos da jurisprudência que 

se formou no Superior Tribunal de Justiça a partir do julgamento do 

Recurso Especial nº 1.349.453/MS, é cabível a ação cautelar de exibição 

de documentos se houver a comprovação de prévio pedido administrativo 

à instituição financeira. - O interesse de agir da apelante, inclusive no que 

refere à validade do prévio requerimento administrativo, já foi questão 

apreciada e superada por esta Colenda Câmara, nos termos da decisão 

de fls. 61/64, proferida nos autos do recurso de apelação 

1.0236.15.001917-2/001, ao qual foi dado provimento para cassar a 

sentença e determinar o regular prosseguimento do feito. - Tendo o 

apelado apresentado os documentos pretendidos na petição inicial, implica 

a procedência do pedido inicial, o que enseja a extinção do feito, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15. - Estando a 

causa madura para julgamento, deve-se aplicar o disposto no § 3º, I do 

art. 1013, do CPC/15, procedendo-se ao julgamento dos pedidos 
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diretamente por esta Corte. - É de se aplicar o princípio da causalidade, 

segundo o qual os ônus de sucumbência devem ser imputados à parte 

que deu causa ao ajuizamento da ação.” (TJMG – Rec. 

1.0024.15.000817-6/002 – J. 12/06/2018) “AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS. SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

DESNECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO. APRESENTAÇÃO 

DOS DOCUMENTOS COM A CONTESTAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. I. 

Em se tratando de ação cautelar de exibição de documentos, 

desnecessário o prévio requerimento administrativo pela parte autora. 

Além disso, é direito da parte o ajuizamento autônomo da ação exibitória 

para fins de atender ao que previsto no art. 396, do CPC. Interesse 

processual reconhecido. Precedentes do STJ. II. Outrossim, é imperiosa a 

condenação da parte requerida nos ônus da sucumbência, pois, mesmo 

que tenha apresentado os documentos postulados, contestou a lide, 

insurgindo-se contra a pretensão inicial. APELAÇÃO PROVIDA.” 

(Apelação Cível, Nº 70083093062, Quinta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 

27-11-2019) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial nos 

termos do artigo 487, I do CPC, para declarar cumprida a obrigação da ré 

em exibir os documentos solicitados na peça exordial e que encontravam 

em seu poder. Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas 

processuais e honorários de sucumbência, que fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais) observando o disposto no artigo 85, §8º do CPC. Cuiabá-MT, 13 de 

fevereiro de 2020. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1043623-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDO NOGUEIRA VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1043623-64.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LEONILDO NOGUEIRA VIEIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 

cumprimento de sentença movida por LEONILDO NOGUEIRA VIEIRA em 

face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Analisando os 

autos verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente com o 

pagamento da condenação que consiste no valor de R$ 2.205,50 (dois mil, 

duzentos e cinco reais e cinquenta centavos), no Id. 25623503, bem como 

do saldo remanescente no valor de R$ 1.032,42 (mil e trinta e dois reais e 

quarenta e dois centavos), no Id. 26010329. O exequente concordou com 

o valor depositado, pugnou o levantamento dos valores e a extinção do 

feito (Id. 27743493). Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença 

é medida que se impõe. Dessa forma, a extinção do cumprimento de 

sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO 

EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor do exequente 

observando-se os dados bancários informados no Id. 27743493. 

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036543-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS ANTUNES DE OLIVEIRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036543-15.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JONAS ANTUNES DE OLIVEIRA FILHO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

ajuizada por Jonas Antunes de Oliveira Filho contra Porto Seguro 

Companhia de Seguro e Cia, em que pretende a condenação da reclamada 

ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 10/10/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de alteração do polo passivo, adequação do valor 

da causa e falta de interesse processual, que serão analisadas a seguir. 

No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ante o 

pagamento administrativo da indenização. Realização de avaliação médica 

(ID 27224014), sendo apresentado laudo pericial, manifestando-se em 

seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito na data de 10/10/2017. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID 

22798634 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 
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perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a 

análise do mérito. III - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 22798625) e o laudo pericial 

(ID 27224014). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um das MÃOS o percentual incidente é de 70% 

(setenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em sua 

mão direita é de 25% (vinte e cinco por cento), cujo percentual deverá ser 

calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe 

R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data do sinistro (10/10/2017). Condeno ainda a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 (setecentos reais), na forma do 

artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 

data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021768-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS CONCEICAO MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021768-92.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCUS VINICIUS CONCEICAO MACHADO REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT ajuizada por Marcus Vinicius Conceição Machado contra 

Porto Seguro Companhia de Seguros e Cia, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 01/09/2018, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo preliminares de ilegitimidade passiva, 

falta de interesse de agir, impugnação da justiça gratuita e comprovante 

em nome de terceiro, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento administrativo 

da indenização. Realização de avaliação médica (ID 26444803), sendo 

apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 01/09/2018. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da falta de interesse de agir Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. II - Da legitimidade 

passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar de 

ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III – Da impugnação ao pedido de 

justiça gratuita O requerido afirma que o autor não trouxe qualquer 

documento a demonstrar a sua hipossuficiência. Entretanto, verifico que a 

parte autora apresentou carteira de trabalho em ID 20281774, no qual 

consta a informação de que o mesmo está desempregado, demonstrando 

uma situação de incapacidade financeira. Posto isso, rejeito a preliminar 

suscitada. IV – Comprovante de endereço em nome de terceiro Pela leitura 

do dispositivo legal, pode-se vislumbrar que não há previsão legal de 

juntada de comprovante de residência do autor, bastando, pura e 

simplesmente, que o autor descreva seu endereço. Ademais, como bem 

afirmado pelo autor, a procuração e declaração de pobreza contém o 

endereço indicado no comprovante na fatura de ID 20281778, de maneira 

que o formalismo requerido de declaração expressa do autor quanto a isto 

está dispensado, configurando, novamente, excesso de formalismo, que 

obsta o acesso à justiça. A jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA.INEXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA 1. É 

inexigível a juntada de comprovante de residência da parte autora por 

ausência de disposição legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do 

Código de Processo Civil , os quais estabelecem requisitos que devem ser 

observados pela parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. 2. 

Ademais, a autora esta qualificada e informa seu endereço na petição 

inicial sendo que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os 

dados fornecidos pela requerente na peça vestibular. 3. Dessa forma, é 

forçoso concluir que "a não apresentação do comprovante de residência 

não enseja a extinção do processo por carência de ação ou ausência de 

pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do 

processo". Precedentes desta Corte. 4. Ressalte-se que, não obstante a 

inexigibilidade da juntada do documento em questão, a parte autora 

acostou aos autos, posteriormente, seu comprovante de residência, fato 

este que permite o exercício do juízo de retratação, ainda que em sede 

recursal, nos termos do art. 296 , caput, do CPC , em homenagem à 

garantia fundamental do acesso pleno à Justiça e ao princípio da economia 

processual. Precedentes desta Corte. 5. Apelação provida. Sentença 

anulada, com a determinação de regular prosseguimento do feito.” (TRF-1 

APL AC 15841, MG 2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica 

Sifuentes, 2ª Turma, Publicação: 09/09/2011).“ Por tais argumentos, afasto 

a preliminar suscitada. Passo à análise do mérito. III - Mérito Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 
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juntados no feito o Certidão de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 20281779) e o laudo pericial (ID 26444803). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos JOELHOS o 

percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em seu joelho esquerdo é de 10% (dez por 

cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o valor 

de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida ao 

pagamento do importe R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e 

cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (01/09/2018). 

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 (setecentos reais), 

na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030355-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ROSA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030355-06.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CRISTIANO ROSA DE JESUS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Cristiano Rosa de Jesus contra Porto Seguro Companhia de Seguros e 

Cia, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). 

Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 13/02/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares de 

ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir, impugnação da justiça 

gratuita e comprovante em nome de terceiro, que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ante o 

pagamento administrativo da indenização. Realização de avaliação médica 

(ID 27397907), sendo apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 13/02/2019. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que 

qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento 

da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Comprovante de endereço em nome de terceiro Pela leitura do dispositivo 

legal, pode-se vislumbrar que não há previsão legal de juntada de 

comprovante de residência do autor, bastando, pura e simplesmente, que 

o autor descreva seu endereço. Ademais, como bem afirmado pelo autor, 

a procuração e declaração de pobreza contém o endereço indicado no 

comprovante na fatura de ID 21542583, de maneira que o formalismo 

requerido de declaração expressa do autor quanto a isto está dispensado, 

configurando, novamente, excesso de formalismo, que obsta o acesso à 

justiça. A jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.INEXIGIBILIDADE. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA 1. É inexigível a juntada de 

comprovante de residência da parte autora por ausência de disposição 

legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do Código de Processo 

Civil , os quais estabelecem requisitos que devem ser observados pela 

parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. 2. Ademais, a 

autora esta qualificada e informa seu endereço na petição inicial sendo 

que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados 

fornecidos pela requerente na peça vestibular. 3. Dessa forma, é forçoso 

concluir que "a não apresentação do comprovante de residência não 

enseja a extinção do processo por carência de ação ou ausência de 

pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do 

processo". Precedentes desta Corte. 4. Ressalte-se que, não obstante a 

inexigibilidade da juntada do documento em questão, a parte autora 

acostou aos autos, posteriormente, seu comprovante de residência, fato 

este que permite o exercício do juízo de retratação, ainda que em sede 

recursal, nos termos do art. 296 , caput, do CPC , em homenagem à 

garantia fundamental do acesso pleno à Justiça e ao princípio da economia 

processual. Precedentes desta Corte. 5. Apelação provida. Sentença 

anulada, com a determinação de regular prosseguimento do feito.” (TRF-1 

APL AC 15841, MG 2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica 

Sifuentes, 2ª Turma, Publicação: 09/09/2011).“ Por tais argumentos, afasto 

a preliminar suscitada. IV – Da impugnação ao pedido de justiça gratuita O 

requerido afirma que o autor não trouxe qualquer documento a demonstrar 

a sua hipossuficiência. Entretanto, verifico que a parte autora apresentou 

carteira de trabalho em ID 21542588, no qual consta a informação de que 

o mesmo está desempregado, demonstrando uma situação de 

incapacidade financeira. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. Passo à 

análise do mérito. III - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Certidão de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 21542582) e o laudo pericial 

(ID 27397907). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 
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deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos JOELHOS o percentual incidente é de 

25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu joelho esquerdo é de 50% (cinquenta por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o valor de R$ 1.687,50 (um 

mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse passo, 

o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência 

dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida ao 

pagamento do importe R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(13/02/2019). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 

(setecentos reais), na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-615 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LEI ARBITRAL 

(LEI 9.307/1996)
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HUMBERTO CARLOS DA MOTTA MAURO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ADEMAR GOULART OAB - MT13269-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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025532-86.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: HUMBERTO CARLOS DA MOTTA MAURO REQUERIDO: 

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING Trata-se de cumprimento de 

sentença interposta por HUMBERTO CARLOS DA MOTTA MAURO em face 

de CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING. Intimada a exequente 

apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso 

na execução de R$ 33.358,84 (trinta e três mil trezentos e cinquenta e oito 

reais e oitenta), pois o valor de R$ 244.843,73 (duzentos e quarenta e 

quatro mil, oitocentos quarenta e três reais e setenta e três centavos) 

engloba a somatória da condenação em favor do exequente, custas 

processuais e honorários do arbitro e, por isso, o valor correto a ser 

executado atualizado é de R$ 333.588,30 (trezentos e trinta e três mil 

quinhentos e oitenta e oito reais e trinta centavos), visto que os demais 

valores já foram quitados no tribunal arbitral (Id. 25188471). Por fim, pugna 

pelos honorários advocatícios no patamar de 20% sobre o valor excedido. 

O exequente concorda com a argumentação sobre o excesso na presente 

execução e, consequentemente com o valor indicado pelo executado e, 

para tanto, requerer o levantamento dos valores depositados e a fixação 

dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor excedido. É o relatório. 

Decido. Em síntese, trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença 

interposta pelo Condomínio Civil Pantanal Shopping, sob o argumento de 

excesso na execução, o qual foi devidamente reconhecido pelo 

exequente em sua manifestação nos autos. Ante o exposto, acolho a 

impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Condomínio 

Civil Pantanal Shopping para reconhecer o excesso na execução no 

importe de R$ 33.358,84 (trinta e três mil trezentos e cinquenta e oito reais 

e oitenta). Estando satisfeito o crédito do exequente, JULGO EXTINTO o 

presente cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, II do CPC, 

em decorrência a quitação do débito. Condeno o exequente ao pagamento 

dos honorários de sucumbência, no patamar de 15% sobre excesso de 

execução apurado, nos termos do disposto no artigo 85, §2º do CPC. 

Expeça-se o alvará judicial em favor do exequente observando-se os 

ados bancários no Id. 25594466. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Após, arquive-se. Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2020. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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MARA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024626-96.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Mara Silva 

contra Porto Seguro Companhia de Seguros e Cia, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 14/01/2019, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo preliminares de ilegitimidade passiva, 

falta de interesse de agir, impugnação da justiça gratuita e comprovante 

em nome de terceiro, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento administrativo 

da indenização. Realização de avaliação médica (ID 27143278), sendo 

apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 14/01/2019. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID 20762040 

a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 
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sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Comprovante de endereço em nome de terceiro Pela leitura do dispositivo 

legal, pode-se vislumbrar que não há previsão legal de juntada de 

comprovante de residência do autor, bastando, pura e simplesmente, que 

o autor descreva seu endereço. Ademais, como bem afirmado pelo autor, 

a procuração e declaração de pobreza contém o endereço indicado no 

comprovante na fatura de ID 20762248, de maneira que o formalismo 

requerido de declaração expressa do autor quanto a isto está dispensado, 

configurando, novamente, excesso de formalismo, que obsta o acesso à 

justiça. A jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.INEXIGIBILIDADE. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA 1. É inexigível a juntada de 

comprovante de residência da parte autora por ausência de disposição 

legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do Código de Processo 

Civil , os quais estabelecem requisitos que devem ser observados pela 

parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. 2. Ademais, a 

autora esta qualificada e informa seu endereço na petição inicial sendo 

que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados 

fornecidos pela requerente na peça vestibular. 3. Dessa forma, é forçoso 

concluir que "a não apresentação do comprovante de residência não 

enseja a extinção do processo por carência de ação ou ausência de 

pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do 

processo". Precedentes desta Corte. 4. Ressalte-se que, não obstante a 

inexigibilidade da juntada do documento em questão, a parte autora 

acostou aos autos, posteriormente, seu comprovante de residência, fato 

este que permite o exercício do juízo de retratação, ainda que em sede 

recursal, nos termos do art. 296 , caput, do CPC , em homenagem à 

garantia fundamental do acesso pleno à Justiça e ao princípio da economia 

processual. Precedentes desta Corte. 5. Apelação provida. Sentença 

anulada, com a determinação de regular prosseguimento do feito.” (TRF-1 

APL AC 15841, MG 2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica 

Sifuentes, 2ª Turma, Publicação: 09/09/2011).“ Por tais argumentos, afasto 

a preliminar suscitada. IV – Da impugnação ao pedido de justiça gratuita O 

requerido afirma que o autor não trouxe qualquer documento a demonstrar 

a sua hipossuficiência. Entretanto, verifico que a parte autora apresentou 

carteira de trabalho em ID 20762243, no qual consta a informação de que 

a mesma está desempregada, demonstrando uma situação de 

incapacidade financeira. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. Passo à 

análise do mérito. III - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Certidão de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 20762242) e o laudo pericial 

(ID 27143278). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade da ESTRUTURA PÉLVICA o percentual incidente é 

de 100% (cem por cento) do valor máximo da indenização, que resulta a 

quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que 

o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em sua estrutura pélvica é de 50% (cinquenta por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), encontra-se o valor de R$ 6.750,00 (seis mil 

setecentos e cinquenta reais). Nesse passo, o montante indenizatório a 

ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 6.750,00 (seis mil 

setecentos e cinquenta reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(14/01/2019). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014025-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. G. P. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

EDILSON APARECIDO DA SILVA OAB - 002.191.841-43 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014025-31.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

G. G. P. S. REPRESENTANTE: EDILSON APARECIDO DA SILVA REU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de 

Cobrança ajuizada por Guilherme Gustavo Paes menor representado por 

Edilson Aparecido da Silva em face de Porto Seguro Companhia de Seguro 

e Cia. Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado em ID 

26870770. A desistência, consoante conhecimento comezinho, não 

importa renúncia ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 

490/59). Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso 

VIII, ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da 

ação e declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito. Sem 

condenação de custas e honorários advocatícios. Transitada em Julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2020. Vandymara G. 

R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032168-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ALVES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032168-68.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULO ALVES DE ARAUJO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Paulo Alves de Araujo contra Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). 

Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 13/02/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares de 

ilegitimidade passiva, adequação do valor da causa e falta de interesse 

processual, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento administrativo da 

indenização. Realização de avaliação médica (ID 25295240), sendo 

apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 13/02/2019. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Por tais argumentos, afasto a 

preliminar ventilada. Passo à análise do mérito. III - Mérito Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 21952484) e o laudo pericial (ID 25295240). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos MEMBROS 

INFERIORES o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor 

máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que 

resulta a quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta 

reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau 

da invalidez que acomete a vítima em seu membro inferior direito é de 50% 

(cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

encontra-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (13/02/2019). 

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com 

o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026645-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026645-75.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE PAULO FILHO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por José Paulo 

Filho contra Porto Seguro Companhia de Seguro e Cia, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 22/05/2019, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo preliminares de ilegitimidade passiva, 

adequação do valor da causa e falta de interesse processual, que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais ante o pagamento administrativo da indenização. Realização de 

avaliação médica (ID 27159584), sendo apresentado laudo pericial. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 22/05/2019. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 
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redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Tendo em vista que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo à análise do 

mérito. III - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a 

pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro 

obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. 

Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de Ocorrência 

evidenciando o evento danoso (ID 21034258) e o laudo pericial (ID 

27159584). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. 

O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade da ESTRUTURA TORÁCICA o percentual incidente 

é de 100% (cem por cento) do valor máximo da indenização, que resulta a 

quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que 

o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu membro esquerdo é de 25% (vinte e cinco por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), encontra-se o valor de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório 

a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir 

da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir 

do evento danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(22/05/2019). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 

(setecentos reais), na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001449-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T.K.F. FERRAMENTAS E FIXACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO GARCIA TRINCA OAB - SP386277 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CMT IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA OAB - MT13206-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO OAB - MT13700-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001449-74.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

T.K.F. FERRAMENTAS E FIXACAO LTDA EXECUTADO: CMT IMPLEMENTOS 

RODOVIARIOS LTDA O acordo entre as partes foi homologado e 

determinada a suspensão até adimplemento total do acordo (Id. 

22331486). O executado informou nos autos o adimplemento total do 

acordo no Id. 29169036. Assim, diante do cumprimento integral dos seus 

termos, DECLARO EXTINTO o presente feito, nos termos dos artigos 487, 

III, b, do Código de Processo Civil de 2015. Transitada em Julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara 

G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1010602-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CMT IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO OAB - MT13700-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T.K.F. FERRAMENTAS E FIXACAO LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO GARCIA TRINCA OAB - SP386277 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010602-34.2017.8.11.0041. 

EMBARGANTE: CMT IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA EMBARGADO: 

T.K.F. FERRAMENTAS E FIXACAO LTDA O acordo entre as partes foi 

homologado e determinada a suspensão até adimplemento total do acordo 

(Id. 18640252). O executado informou nos autos o adimplemento total do 

acordo no Id. 29170450. Assim, diante do cumprimento integral dos seus 

termos, DECLARO EXTINTO o presente feito, nos termos dos artigos 487, 

III, b, do Código de Processo Civil de 2015. Transitada em Julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara 

G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1058873-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY DO CARMO BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1058873-06.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ROSELY DO CARMO BUENO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Verifica-se que o autor apesar de 

devidamente intimado para emendar a inicial e, assim, comprovar sua 

condição de econômica e financeira, deixou transcorrer o prazo in albis, 

consoante certidão de Id. 29237018. Nesse contexto, preleciona o 

parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil que em caso de 

não ser cumprida a diligência, a inicial deve ser indeferida. Por sua vez, o 

artigo 320 do CPC determina, que “a petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação”. Tal requisito não foi 

obedecido, no presente caso, impondo-se o indeferimento da inicial, sem 

resolver o mérito. Posto isso, INDEFIRO a inicial com fundamento no 

parágrafo único do artigo 321, do Código de Processo Civil e via de 

consequência, DECLARO EXTINTA a presente ação, sem resolver o 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto processual. 

Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido arquive-se com as 

devidas baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza 

de Direito
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036900-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO FERREIRA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036900-92.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JULIANO FERREIRA LEITE REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por 

Juliano Ferreira Leite contra Porto Seguro Companhia de Seguro e Cia, em 

que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

do valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). Para tanto, 

aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

21/02/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo preliminares de alteração do 

polo passivo, falta de interesse processual e carência da ação, que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais ante o pagamento administrativo da indenização. Realização de 

avaliação médica (ID 26650993), sendo apresentado laudo pericial, 

manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 21/02/2019. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Carência da ação - Boletim de Ocorrência No que tange à preliminar 

arguida referente a invalidade do boletim de ocorrência a fim de 

demonstrar nexo de causalidade, verifico que não merece prosperar haja 

vista a ficha de atendimento médico, que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito, é documento suficiente a comprovar 

o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Outrossim, a Lei 

6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade do Boletim de Ocorrência a fim 

de o nexo de causalidade, prescrevendo apenas que a indenização será 

paga mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. 

Desta forma, afasto a preliminar supra. Passo à análise do mérito. III - 

Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

foram juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento 

danoso (ID 22877940) e o laudo pericial (ID 26650993). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um das MÃOS o 

percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em sua mão direita é de 25% (vinte e cinco 

por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de 

R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(21/02/2019). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 

(setecentos reis), na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060370-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SALOMAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1060370-55.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE CARLOS SALOMAO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Verifica-se que o autor apesar de devidamente intimado 

para emendar a inicial e, assim, comprovar sua condição de econômica e 

financeira, deixou transcorrer o prazo in albis, consoante certidão de Id. 

29255178. Nesse contexto, preleciona o parágrafo único do artigo 321 do 

Código de Processo Civil que em caso de não ser cumprida a diligência, a 

inicial deve ser indeferida. Por sua vez, o artigo 320 do CPC determina, 

que “a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação”. Tal requisito não foi obedecido, no presente caso, 

impondo-se o indeferimento da inicial, sem resolver o mérito. Posto isso, 

INDEFIRO a inicial com fundamento no parágrafo único do artigo 321, do 

Código de Processo Civil e via de consequência, DECLARO EXTINTA a 

presente ação, sem resolver o mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, 

do mesmo estatuto processual. Após o trânsito em julgado, e nada sendo 

requerido arquive-se com as devidas baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2020. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009219-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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SOLANGE MOREIRA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1009219-50.2019.8.11.0041 AUTOR: 

SOLANGE MOREIRA BORGES REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a 

expedição de alvará na conta indicada em Id. 29193464. Ante o exposto, 

diante da quitação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1043266-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TONEL KOBER (AUTOR(A))

SIMONE REGINE EINECK ALCANTARA (AUTOR(A))

LUCIANA ALCANTARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TONEL KOBER OAB - RS54183-A (ADVOGADO(A))

LUCIANA ALCANTARA OAB - MT5276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS GONCALVES (REU)

MARIA ROSANGELA COELHO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1043266-50.2019.8.11.0041 DECISÃO Nos termos do 

art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, defiro o pedido formulado para 

que o recolhimento das custas judiciais seja feito em 06 (seis) parcelas 

mensais e sucessivas. Advirto que caberá à parte autora comprovar o 

recolhimento da primeira parcela no prazo de 05 (cinco) dias, e das 

demais a cada 30 (trinta) dias, sucessivamente, sendo que o 

inadimplemento de quaisquer das parcelas poderá importar no 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 290 do CPC. 

Comprovado o recolhimento da primeira parcela das custas judiciais, 

venham os autos imediatamente conclusos para análise do pedido liminar. 

Sem prejuízo das determinações acima, concedo o prazo de 15 dias para 

que o autor diligencie e apresente a qualificação da outra parte autora. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004915-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA TAVARES DE MENEZES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT11094-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA LETICIA DE LIMA MATOS (REU)

JOILTON DA SILVA GUSMAO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004915-71.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-a para emendar a 

inicial no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-63 NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA

Processo Número: 1053530-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL CANACHUE (LITISCONSORTES)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA OAB - MT6183-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA DA SILVA PARDO PAIVA (LITISCONSORTES)

NEILSON SOUSA PAIVA (LITISCONSORTES)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1053530-29.2019.8.11.0041. Da análise da 

defesa e impugnação apresentadas, vislumbro a possibilidade de as 

partes se comporem de maneira amigável. Assim, remeto os autos ao 

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos - 

CEJUSC, para designação de sessão de mediação. Cumpra-se. Cuiabá, 14 

de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1023766-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURICA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA OAB - MT10742-O (ADVOGADO(A))

THIAGO SILVEIRA OAB - MT12963-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT10410-O (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-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 CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1023766-03.2016.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para retirar as certidões de nascimento retificadas ID 

29247522, nesta secretaria, no prazo de 15 (quinze) dias. Outrossim, 

informo que as referidas certidões permaneceram em pasta própria 

aguardando a retirada. Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. JOAO MARCIO 

CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016650-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL JAPUIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO TARASOFF SILVA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1016650-38.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 
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(quinze) dias. Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011032-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAX WEBER GOULART DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1011032-15.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010717-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1010717-84.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação às partes para, em 15 (quinze) dias: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016084-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALADINO SELMI NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO EDUARDO PESSINI OAB - SP176762 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO RAHAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1016084-89.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004881-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. Z. INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

INESSA DE OLIVEIRA TREVISAN SOPHIA OAB - MT0006483A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SAFRA S A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1004881-67.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação às partes para, em 15 (quinze) dias: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1023766-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURICA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA OAB - MT10742-O (ADVOGADO(A))

THIAGO SILVEIRA OAB - MT12963-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT10410-O (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-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 CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1023766-03.2016.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para retirar as Certidões Nascimento retificadas ID 

29247522, nesta secretaria, no prazo de 15 (quinze) dias. Outrossim, 

informo que as referidas Certidões de Nascimento permanecerão em 

pasta própria aguardando retirada. Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. JOAO 

MARCIO CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006309-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANNIELLY CHRISTINNY APARECIDA SOUZA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REU)

MRV ENGENHARIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1006309-21.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação às partes para, em 15 (quinze) dias: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 
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justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1023265-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARCEL OSGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1023265-44.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016908-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO BERNARDES VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1016908-48.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento à decisão de ID. 19582152, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte ré para se manifestar sobre a avaliação médica realizada pela 

Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento deste 

processo, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. 

ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011251-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F.M. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA MARCON MATHEUS OAB - MT0012762A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1011251-62.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação às partes para, em 15 (quinze) dias: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023240-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS DA COSTA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA OAB - MT16196-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNIFICAT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1023240-31.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024913-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX JERONIMO ALVAREZ PAULINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ROBERTO NATAL JUNIOR (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1024913-30.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

juntada aos autos no ID 22903666, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

14 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015050-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELIS BENEDITA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1015050-79.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento à decisão de ID. 19380707, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte ré para se manifestar sobre a avaliação médica realizada pela 

Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento deste 

processo, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. 

ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031230-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAN IAGO SILVA DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1031230-73.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento à decisão de ID. 21879218, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte ré para se manifestar sobre a avaliação médica realizada pela 

Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento deste 

processo, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. 

ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021776-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS FREITAS DUARTE DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1021776-69.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento à decisão de ID. 20332041, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte ré para se manifestar sobre a avaliação médica realizada pela 

Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento deste 

processo, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. 

ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021776-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS FREITAS DUARTE DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1021776-69.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento à decisão de ID. 20332041, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte ré para se manifestar sobre a avaliação médica realizada pela 

Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento deste 

processo, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. 

ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022550-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL DA COSTA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1022550-02.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento à decisão de ID. 20425664, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte ré para se manifestar sobre a avaliação médica realizada pela 

Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento deste 

processo, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. 

ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008719-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1008719-81.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1022692-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUENILSON JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS OAB - MT20677-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REU)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1022692-11.2016.8.11.0041 DESPACHO Certifique se o 

autor impugnou a contestação. Após, visando ao saneamento e ao 

encaminhamento da instrução do feito, em atendimento ao disposto nos 

arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, intimem-se as partes a: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de setembro de 2017 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1022692-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUENILSON JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS OAB - MT20677-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REU)
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BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1022692-11.2016.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que os embargos de declaração, juntados aos 

autos no ID 28898451, foram opostos tempestivamente. Assim sendo, nos 

termos do art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos 

encaminhando intimação à parte ré, para apresentar suas contrarrazões, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. RUBIA 

GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022435-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANA COSTA KLEIN (AUTOR(A))

J. C. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1022435-83.2016.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre o pagamento da condenação, no 

prazode 05 dias. Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. RUBIA GRACIELA DE 

MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021096-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DE SOUZA FELIX ALMEIDA (REQUERENTE)

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 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1021096-84.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012017-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON OLIVEIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1012017-81.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027095-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS DE SOUZA ALVAREZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1027095-18.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação às partes para, em 15 (quinze) dias: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1059448-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA PAGNO BOEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO DE ALMEIDA OAB - MT25704-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1059448-14.2019.8.11.0041 DECISÃO Vitória Pagno 

Boeira propôs ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c 

pedido de danos morais e materiais e antecipação de tutela em desfavor 

do Banco Brasil S/A, em que requer a concessão de liminar para 

suspender os descontos em sua folha de pagamento, haja vista a 

inexistência de relação jurídica entre as partes referente aos descontos 

apontados. Em síntese, relata a autora que mantém relação jurídica com o 

réu há anos, já tendo efetuado alguns empréstimos e autorizado o 

desconto das parcelas para pagamento. No entanto, ao fazer análise 

minuciosa em seu extrato, ficou estarrecida ao ver que o réu desconta 

diretamente em sua conta corrente, desde novembro de 2015, um valor 

médio no importe de R$ 893,55, cuja origem desconhece. Requer a 

concessão da Justiça Gratuita e inversão do ônus da prova. Requer, 

também a decretação do sigilo do processo ou, alternativamente, dos 

documentos que instruíram a inicial e contém seus dados pessoais, como 

é o caso dos extratos financeiros e declaração de imposto de renda. É o 

necessário. Decido. A pretensão almejada pela autora diz respeito à 

concessão liminar da tutela provisória de urgência em caráter 

antecedente, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. 

Para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

Nota-se que os requisitos são cumulativos, sendo que a presença de um 

não elide a necessidade de demonstração do outro. Nesse sentido: 
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“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – 

TUTELA DE URGÊNCIA – BAIXA DOS APONTAMENTOS – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A concessão da medida 

antecipatória se condiciona à existência de probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Considerando que 

a Agravante possui outros apontamentos nos cadastros de proteção ao 

crédito que são originários de credores diversos, inexiste perigo da 

demora de modo a possibilitar a concessão da liminar em sede de tutela de 

urgência.” CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018) 

In casu, a autora não reconhece algumas das dívidas que estão 

ensejando os descontos mensais diretamente de sua folha de pagamento, 

em valor médio de R$ 893,55. Contudo, os descontos das referidas 

parcelas iniciaram em novembro de 2015, ou seja, há mais de 04 (quatro) 

anos a autora vem efetuando o pagamento da consignação. Ademais, a 

autora afirma manter relação jurídica com o réu, com frequentes contratos 

de empréstimos. Assim, nesta análise de cognição sumária falta 

comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Posto isto, 

INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Nos termos do art. 334 e 

§§ do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 02/06/2020 às 

09:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se 

a parte ré para a audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Considerando a hipossuficiência da autora em relação ao 

réu, o qual detém os contratos formalizados com seus clientes, defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, CDC). Assim, 

caberá ao réu comprovar a relação jurídica que fundamenta os descontos 

realizados. Defiro a tramitação prioritária, nos termos do art. 72, do 

Estatuto do Idoso. Concedo a Justiça Gratuita à autora, como requerido 

(art. 98, CPC). Por não se tratar de processo que deve tramitar em 

segredo de justiça (art. 189, CPC), defiro apenas o sigilo dos documentos 

que instruíram a inicial e que contém dados pessoais da autora, como é o 

caso dos extratos financeiros e declarações de imposto de renda. 

Desnecessário o aditamento da petição inicial conforme determina o § 1º 

do art. 303, CPC, haja vista que a inicial está com argumentação e pedidos 

completamente apresentados. Intimem-se todos. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de 

fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006109-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALVES DOS ANJOS (AUTOR)

JOSANIL BEZERRA RAMOS DOS ANJOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT14599-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº. 1006109-09.2020.811.0041 DECISÃO Os autores 

requerem a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, apresentando 

declaração de que não possuem condições de arcar com as custas 

judiciais, necessárias ao ajuizamento da ação. Sobre o assunto, o art. 98 

do Código de Processo Civil dispõe que a Justiça Gratuita será concedida 

à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as 

custas. Entretanto, diante dos abusos perpetrados por pessoas que 

possuem condições financeiras de pagar as custas sem prejuízo de seus 

sustento e, mesmo assim não o fazem, a jurisprudência se firmou no 

sentido de que as partes devem comprovar a hipossuficiência. Cabe ao 

magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir 

a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família. Desse modo, havendo comprovação da 

capacidade financeira das partes (Id 29180748), o indeferimento do 

pedido é medida que se impõe. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, conforme ementas a seguir: “52181861 - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA 

ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA 

CONDIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. A concessão do 

benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. (TJMT; AI 119454/2013; Rondonópolis; Primeira Câmara 

Cível; Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; Julg. 11/03/2014; DJMT 

17/03/2014; Pág. 17)” “AGRAVO REGIMENTAL– INDEFERIMENTO DO 

BENEFICIO DA JUSTIÇA GRATUITA– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

REAL NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. Se a 

parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da 

necessidade de reforma da decisão que indeferiu o benefício da justiça 

gratuita, sobretudo se não há prova da real necessidade do benefício 

pleiteado, impõe-se a manutenção da decisão. (AgR, 23606/2014, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 12/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014)” 

Registra-se que o pagamento das custas e despesas processuais não se 

destina apenas àqueles que têm dinheiro sobrando, mas também àqueles 

que, em razão do seu patrimônio e da sua condição socioeconômica, 

mesmo com algum tipo de momentânea privação pessoal e de aperto do 

orçamento familiar, possam arcar com tais despesas. Afinal, temos visto 

muitas situações em que mesmo podendo, com algum tipo de esforço, 

pagar as custas dos processos, as partes vem em Juízo e alegam a 

hipossuficiência, fraudando, desta forma, os cofres do Poder Judiciário e 

a própria Lei. Portanto, considerando que a Assistência Gratuita deve ser 

deferida em casos de comprovada ausência de condições financeiras, 

INDEFIRO a concessão do benefício à parte autora. Intime-se para recolher 

as custas judiciais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. A fim de 

propiciar o prosseguimento do feito, desde já faculto aos autores o 

parcelamento das custas judiciais em 06 parcelas iguais e sucessivas, 

conforme previsto no art. 98, §8° do CPC. Na hipótese de parcelamento, 

caberá aos autores comprovar o recolhimento da primeira parcela no 

prazo de 05 (cinco) dias, e das demais a cada 30 (trinta) dias, 

sucessivamente, sendo que o inadimplemento de quaisquer das parcelas 

poderá importar no indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 290 

do CPC. Comprovado o recolhimento, venham os autos imediatamente 

conclusos para análise. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de fevereiro de 

2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006217-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO CORREA MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006217-38.2020.8.11.0041 DECISÃO Trata-se de 

ação de busca e apreensão com pedido liminar proposta por AYMORE, 

CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de EVERALDO 

CORREA MARQUES, objetivando a busca e apreensão do veículo objeto 
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do Contrato de Abertura de Crédito com Alienação Fiduciária firmado entre 

as partes. É o relatório.Decido. O Provimento nº 004/2008 do Conselho da 

Magistratura trata da competência exclusiva das varas bancarias para 

processar e julgar as causas decorrentes de operações realizadas por 

instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central. O 

art. 1º, incisos I e II do Provimento nº 004/2008 disciplina: “Art. 1º. Atribuir, 

com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº 4.964/85 (COJE), no 

art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição 

Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na 

Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro 

anexo: I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. § 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, 

por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; 

alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas 

de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da 

casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

dívida.” Como se infere da inicial e dos dispositivos acima, as matérias 

subordinadas às regras do Banco Central, devem ser dirimidas por uma 

das varas bancárias. Nesse sentido, o entendimento do Tribunal de 

Justiça de Mato Grasso: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE DEPÓSITO - 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – 

APLICABILIDADE DO PROVIMENTO Nº 004/2008 DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA – NÃO EXAURIMENTO DA QUESTÃO BANCÁRIA – 

CONFLITO PROCEDENTE.Nos termos do Provimento n. 004/2008 do 

Conselho da Magistratura, em seu artigo 1º, I, § 1º, compete à Vara 

Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, processar e 

julgar os feitos relativos a operações realizadas por instituições 

financeiras, notadamente em caso de alienação fiduciária, ainda que em 

fase de execução de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da 

Comarca de Cuiabá.”(TJMT, CC 86030/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 02/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO E 

DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE E EMBARGOS DE TERCEIRO À 1ª VARA ESPECIALIZADA DE 

DIREITO BANCÁRIO - PROVIMENTO Nº 04/08/CM - COMPETÊNCIA DA 

VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO PARA JULGAR AS 

CAUSAS QUE VERSEM SOBRE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDODe acordo com o Provimento nº 

04/08/CM, artigo 1º, I, § 1º, compete à Vara Especializada em Direito 

Bancário processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras, inclusive, os que se 

referem à alienação fiduciária.”(TJMT, AI 175405/2014, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/03/2015, 

Publicado no DJE 30/03/2015). Pelo exposto, declino da competência à 

uma das Varas Bancárias desta Comarca para a análise e julgamento 

desta ação de busca e apreensão. Redistribua-se . Intime-se. Cuiabá-MT, 

14 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006259-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU DEFENDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SILVA SOUTO OAB - MT14018-O (ADVOGADO(A))

DANIEL SILVA SOUTO OAB - MT14019-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARA LUCIA LIMA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numeração Única 1006259-87.2020.811.0041 DECISÃO Trata-se 

de ação de reintegração de posse com pedido de emergência inaudita 

altera pars ajuizada por Manoel José Curvo de Moraes, representado por 

Neide da Guia Ribeiro de Moraes, em desfavor de réus desconhecidos. Da 

análise dos autos, constata-se que o autor requer a reintegração de 

posse no imóvel localizado no Bairro São Gonçalo III, em Cuiabá – MT. A 

competência para processar e julgar pedidos de reintegração de posse é 

da Vara Especializada em Direito Agrário, nos termos do artigo 1º da 

Resolução n. 006/2014/TP, in verbis: “Art. 1º - Atribuir à Vara 

Especializada de Direito Agrário as seguintes competências: Processar e 

julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro 

do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos 

termos do art.126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, 

assim como os processos que envolvam conflitos possessórios 

individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da 

competência o processo e julgamento dos crimes praticados em 

decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados.” Posto isto, 

com fundamento no artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil c/c 

Resolução n. 006/2014/TP, declaro a incompetência deste Juízo para 

processar e julgar esta causa, declinando-a para a Vara Especializada em 

Direito Agrário desta Comarca. Redistribua-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1027664-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE SANTOS RIBEIRO (REQUERENTE)

A. S. RIBEIRO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1027664-87.2017.811.0041 Vistos. O presente feito se encontra 

na denominada fase de Julgamento Conforme o Estado do Processo, 

prevista no Capítulo X do Código de Processo Civil e não há questões 

processuais a serem decididas. Sendo indispensável a realização da 

prova pericial pleiteada na contestação apresentada pela FCA Fiat 

Chrysler Automóveis do Brasil Ltda para se apurar o estado do veículo 

objeto da demanda, em especial do seu motor, defiro a produção da prova, 

nomeando, para tanto, o perito Paulo Henrique Andreani Araujo, indicado 

pela MEDIAPE, com endereço profissional na av. Isaac Póvoas, 586, sala 

1-B, centro-norte, 78.005-340, Cuiabá-MT, www.mediape.com.br, 

contato@mediape.com.br, 65 33229858, que deverá ser intimado para 

apresentar proposta de honorários no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a 

qual devem, as partes, se pronunciar no prazo comum de 5 (cinco) dias. 

Intimem-se as partes para arguirem a suspeição ou o impedimento do 

perito, se o caso, e indicarem, querendo, seus assistentes técnicos e 

formularem quesitos, dentro do prazo legal de 15 dias. Em havendo 

concordância quanto aos honorários e uma vez superadas as 

providências acima, intime-se a parte ré, requerente da prova, para 

efetuar o depósito dos honorários periciais, observando-se o disposto no 

art. 465, § 4°, do CPC, e o perito para informar data e local para realização 

da prova pericial, cabendo à secretaria deste juízo comunicar às partes e 

seus assistentes técnicos a esse respeito. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias 

para a apresentação do laudo pericial, a contar da data da realização da 

perícia, cabendo à secretaria intimar as partes para se manifestarem no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, de acordo com o que estabelece o art. 

477, § 1º, do CPC. Havendo pedidos de esclarecimento, intime-se o perito, 

conforme prescreve o art. 477, § 2º, do CPC. Ao final, conclusos para 

exame acerca da necessidade de realização de audiência de instrução e 

julgamento. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. 

JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006369-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JOAO CARLOS EGUES RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIZ PALHARI OAB - MT0019255A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006369-86.2020.8.11.0041 Decisão Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral 

c/c tutela de urgência antecipada incidental proposta por JOÃO CARLOS 

EGUES RODRIGUES em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambas qualificadas nos autos. Narra a 

inicial que o autor é cliente da ré na unidade consumidora n. 6/2124442-1 e 

seu consumo habitual é de 180 Kwh por mês. Contudo, a ré realizou uma 

inspeção no dia 25/07/2017 e encontrou uma irregularidade denominada 

“desvio no ramal de ligação” da qual enviou uma carta ao autor com uma 

cobrança no valor de R$ 2.023,00 (dois mil e vinte e três reais) referente a 

recuperação de consumo de 2.752 Kwh. Discorda da cobrança imputada 

e afirma nunca ter realizado qualquer irregularidade no medidor de energia 

e junta seu histórico de consumo, do qual se verifica que mesmo após a 

inspeção realizada, o consumo em sua unidade consumidora permaneceu 

o mesmo. Postula a concessão da tutela provisória de urgência 

antecipada, para determinar que a ré se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora em razão da 

cobrança referente a recuperação de consumo no valor de R$ 2.023,00 

(dois mil e vinte e três reais) e, ainda, que a ré promova a retirada de seu 

nome dos cadastros de inadimplentes em razão do débito discutido. É o 

relatório. Decido. Diante dos documentos apresentados, concedo ao autor 

os benefícios da assistência judiciária gratuita. A pretensão almejada pelo 

autor diz respeito à concessão liminar da tutela provisória de urgência em 

caráter antecedente, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do 

judiciário. Para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos 

requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Vejamos: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de 

urgência não diferem muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o 

periculum in mora. A relação em comento é de consumo, cabendo a 

aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe 

em seu artigo 42 que nenhum consumidor inadimplente será exposto a 

ridículo por ocasião da cobrança de débitos, nem tampouco submetido à 

qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. In casu, a fatura no valor de 

R$ 2.023,00 (dois mil e vinte e três reais) pendente de pagamento é 

pretérita e se refere a consumo recuperado. Desta forma, a ré não pode 

sob esse fundamento promover a interrupção do fornecimento de energia 

elétrica na referida UC. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos 

Morais – ENERGIA – COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOSS – 

IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA – RECURSO PROVIDO.A suspensão de energia elétrica é 

medida extrema, considerando que o débito ainda está em discussão. 

Ademais, tratando-se de serviço essencial, maiores os motivos de 

impedem o referido corte, ante os manifestos prejuízos de decorrentes da 

privação do consumidor.A interrupção de serviço essencial, que é o caso 

ora em análise, é admissível tão somente quando motivada pelo pagamento 

de conta regular, relativa ao mês do consumo.Precedente: “1. O Superior 

Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da 

interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de 

energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, 

em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos 

antigos não pagos. 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1682992 SE 

2017/0145556-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

09/10/2017)” (N.U 1005448-90.2019.8.11.0000, 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) Insta consignar, ainda, que o serviço de fornecimento de 

energia elétrica é considerado essencial e deve ser prestado pelas 

concessionárias de forma adequada, eficiente e segura, nos termos do 

disposto no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 22. Os 

órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de 

descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, 

serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos 

causados, na forma prevista neste código.” Com relação ao pedido da não 

inclusão do nome do autor dos órgãos de restrição creditícia, o perigo de 

dano é evidente, haja vista que a negativação do nome das pessoas de 

forma indevida gera abalo financeiro, prejudicando as relações comerciais 

e imagem. Registro que a medida é reversível a qualquer tempo. Posto isto 

e, presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de 

Processo Civil e determino que a ré se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora do autor em 

razão do débito discutido nos autos, bem como promova a imediata 

exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição creditícia. Intime-se a 

ré para cumprimento da liminar concedida em 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de multa diária no valor de R$300,00 (trezentos reais) para o 

caso de descumprimento. Nos termos do art. 334 e §§ do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 02/06/2020 Sala: Conciliação 7 Horário: 

12:00, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se 

a parte ré para a audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intime-se. Cumpra-se com urgência, pelo Oficial de Plantão. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020870-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE JOSE FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1020870-84.2016.8.11.0041 Vistos e 

etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por SEGURADORA 

LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A em face da sentença de 

ID 9763696, que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando-a ao 

pagamento do seguro obrigatório DPVAT, bem como das custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. A 

embargante sustenta que a decisão é contraditória, pois fixou os 

honorários advocatícios em R$800,00, estes a serem pagos integralmente 

por ela, que segundo alega, decaiu em parte mínima. Assim, pugna pela 

procedência dos embargos de declaração para distribuição do ônus 

sucumbencial. Contrarrazões ao ID 18764809. Os autos vieram conclusos. 
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É o relatório. Decido. Conforme preceitua o art.1.022 do Código de 

Processo Civil os embargos de declaração deverão ser opostos em 05 

(cinco) dias, contendo a indicação dos pontos obscuros, contraditórios ou 

omissos. Vejamos: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” No 

caso em comento, a embargante alega contradição na decisão, uma vez 

que decaiu de parte mínima, mas foi condenada ao pagamento integral dos 

honorários advocatícios de sucumbência. O E. TJMT já fixou entendimento 

de que o ônus sucumbencial constitui sanção processual imposta ao 

vencido, bem como que o fato de a parte autora não ter alcançado o 

quantum efetivamente pleiteado não implica sucumbência recíproca. Nesse 

sentido o julgado n. 1017502-67.2016.8.11.0000. Ademais está 

consolidado pelos Tribunais Superiores que as inconformidades devem 

estar presentes no bojo da decisão recorrida, e não entre esta e 

entendimentos doutrinários e jurisprudenciais. Nesse sentido a 

jurisprudência: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO 

REGIMENTAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - 

CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (ED 118032/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, 

Publicado no DJE 28/09/2015) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, 

DO CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (ED 120208/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, 

Publicado no DJE 28/09/2015)” (grifei) Desta feita, conheço os embargos 

por tempestivos e no mérito nego-lhes provimento mantendo incólume a 

sentença guerreada. Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001454-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIELE SOUZA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001454-91.2020.8.11.0041 Vistos e etc. JANIELE 

SOUZA COSTA ajuizou Ação de Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes em desfavor de INTERBELLE 

COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA. A inicial foi instruída com 

diversos documentos. O réu não foi citado. A autora requereu a 

desistência do feito (ID 29088548). Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Decido. A autora desistiu do feito e requereu a sua extinção sem 

resolução do mérito. O réu sequer foi citada. Desta forma desnecessária a 

concordância da parte contrária quanto ao pedido de desistência. Assim, 

nos termos do art. 200, parágrafo único do CPC, homologo a desistência e, 

em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do mesmo diploma legal. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022248-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DE SOUZA MENEZES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para manifestar 

referente ao depósito efetuado pela requerida, no prazo legal. Cuiabá, 14 

de fevereiro de 2020.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006205-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACY DORNELES DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Segundo prevê o art. 98 do Código de Processo Civil, 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, que só 

será indeferida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a sua concessão, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos (§ 2º, art. 98). No caso em apreço, o requerente, que 

servidor público aposentado, apenas requereu o deferimento do benefício, 

mas não juntou qualquer documento que demonstre a alegada 

hipossuficiência financeira. Assim, determino seja intimado o requerente 

para demonstrar o preenchimento dos pressupostos necessários ao 

deferimento do benefício ou, então, recolher as despesas de ingresso da 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006248-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIDIO FERREIRA MENDES FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Segundo prevê o art. 98 do Código de Processo Civil, 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, que só 

será indeferida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a sua concessão, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos (§ 2º, art. 98). No caso em apreço, o requerente, que é 

funcionário público, apenas requereu o deferimento do benefício, mas não 

juntou qualquer documento que demonstre a alegada hipossuficiência 

financeira. Assim, determino seja intimado o requerente para demonstrar o 

preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento do 

benefício ou, então, recolher as despesas de ingresso da ação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290 do CPC. Cumpra-se.
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003200-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. M. C. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - 003.999.591-73 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Tendo em vista que a demanda envolve interesse de menor, 

ouça-se o Ministério Público, com urgência. Após, conclusos. Cumpra-se. 

Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019490-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO STABILLE PIOVEZAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

José Renato de Oliveira Silva OAB - MT6557/O-A (ADVOGADO(A))

DANIEL BRETAS FERNANDES OAB - MT24180/O (ADVOGADO(A))

SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS OAB - MT15753/O-O (ADVOGADO(A))

CAROLINA CASTILHO NUNES RONDON OAB - MT19657/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(REU)

MB ENGENHARIA SPE 018 S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA OAB - DF15118 

(ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO OAB - DF2221-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

wish (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Cumpra-se o ordenado na ata de audiência.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006198-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT9502-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GALANTE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Aguarde-se o vencimento e/ou pagamento da guia referente às 

despesas de ingresso, vindo-me, após, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006056-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOEBERT DA SILVA JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

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

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006116-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLY GOMES CAMPOS CINTRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

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

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061933-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA AYOUB GIGLIO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA CONTAR DE ANDRADE OAB - MT14383-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISA SILVA CAMPOS E AYOUB (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Tendo em vista que o pedido da autora em sede liminar pode ter 

perdido o objeto, vez que a ré retornaria à Paris imediatamente após o Ano 

Novo, determino seja intimada a parte autora para se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 (quinze) dias, emendando a inicial, se for o caso, 

para informar o endereço da citanda naquele país, sob pena de extinção, 

nos termos do art. 321, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006150-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO PONCE CORREA DA COSTA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

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

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006163-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBERTO BATISTAO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

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

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006204-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WALTER POQUIVIQUI PEDRACA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

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

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 
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(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006207-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DA CRUZ CAMPOS (AUTOR(A))

RAIMUNDO NEDES SILVA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

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

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006247-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA DA SERRA I (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO LARA DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Aguarde-se o vencimento e/ou pagamento da guia referente às 

despesas de ingresso, vindo-me, após, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002620-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Colha-se parecer do Ministério Público. Após, conclusos. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024157-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNNY DA SILVA CINTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Cumpra-se o ordenado na ata de audiência.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005051-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROFINO ANASTACIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

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

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 2.6.2020, às 13h, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 6 (art. 334, CPC), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação 

por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, o que será certificado no mandado e intimada 

posteriormente a parte autora para se manifestar no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Quanto ao 

pedido, de inversão do ônus da prova formulado da parte requerente, 

postergo a apreciação para o momento posterior à apresentação de 

resposta à ação. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

via DJe (§ 3º, art. 334). Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes 

pleiteados (art. 98, CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006125-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO MARECHAL RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON DE MELLO LEMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS
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Vistos, Sobre o desinteresse da parte autora na realização da conciliação, 

impõe-se esclarecer que a dispensa do ato depende de manifestação da 

parte contrária. Assim, determino seja citada a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 6 de junho de 2020, às 9h, que será 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital - sala 7 (art. 

334, CPC), advertindo-se as partes de que o não comparecimento 

injustificado será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as 

partes de que deverão comparecer acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu desinteresse na 

autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de antecedência e, no 

caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser feita por todos (art. 

334, § 4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo autocomposição, a parte 

requerida poderá contestar a presente ação no prazo legal de 15 (quinze) 

dias úteis, computados a partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do 

protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a 

ausência de contestação importará em aplicação de revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa qualquer das 

matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá 

a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o 

que será certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora 

para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

via DJe (§ 3º, art. 334). Cumpra-se e intimem-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003505-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA KASAKEWITCH CAETANO VIANNA OAB - RJ64585-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DINAMO CONSTRUTORA LTDA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004016-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS OAB - MT16335-O 

(ADVOGADO(A))

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT9233-B (ADVOGADO(A))

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT7967-O (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS LIBERA BAGUES (EXECUTADO)

LAICE FERNANDA CASTRO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004140-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA LEMES DE OLIVEIRA SOUZA (EXECUTADO)

ANDREIA LEMES DE OLIVEIRA SOUZA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006302-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. D. S. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JOSILMA DE SOUZA NUNES OAB - 997.980.931-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

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

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006292-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

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

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 
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pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006319-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVALDO DIAS BUENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

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

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006353-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO XAVIER DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

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

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006372-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELY DA SILVA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

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

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 
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autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006389-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE DA SILVA RODRIGUES OAB - 581.142.701-87 (REPRESENTANTE)

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

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

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006398-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO FERNANDO DE SOUZA ROHENKOHL OAB - 060.473.071-32 

(REPRESENTANTE)

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

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

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006415-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE SA PEREIRA OAB - 513.895.251-04 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

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

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 
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rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006452-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ZISLENE PEREIRA DE ALMEIDA OAB - 025.102.711-21 (REPRESENTANTE)

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

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

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006496-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DA SILVA OAB - 938.702.051-72 (REPRESENTANTE)

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

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

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006410-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORANIR CAMPOS CREPALDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT12954-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TROPICAL CORRETORA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Segundo prevê o art. 98 do Código de Processo Civil, 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, que só 

será indeferida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a sua concessão, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos (§ 2º, art. 98). No caso em apreço, a requerente, apenas 

requereu o deferimento do benefício, mas não juntou qualquer documento 

que demonstre a alegada hipossuficiência financeira, cumprindo salientar 

que o fato de possuir casa de aluguel, que inclusive é objeto de 

indenização por danos morais e materiais nesta ação, evidencia, numa 

análise de preâmbulo, a ausência dos pressupostos legais exigidos para o 

deferimento do benefício. Assim, determino seja intimada a requerente 

para demonstrar o preenchimento dos pressupostos necessários ao 

deferimento do benefício ou, então, recolher as despesas de ingresso da 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Cumpra-se.

Ofício Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1042040-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GARCIA NOGUEIRA OAB - MT0017244A (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA OAB - MT5622/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVAIR JOSE MENDES FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Ofício n.º 1042040-10.2019/2020 Dados do processo: Processo: 

1042040-10.2019.8.11.0041; Valor causa: R$ 53.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CAUTELAR INOMINADA (183)/[Liminar]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: JOAQUIM OLIVEIRA SILVA Parte Ré: DEVAIR 

JOSE MENDES FILHO Assunto: Solicitação Prezado(a) Senhor(a): Por 
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determinação do MM. Juiz solicito a Vossa Senhoria para que estorne os 

valores depositados em nome de Devair José Mendes Filho, portador do 

CPF. 043.944.111-06 na conta poupança nº 013 745-0, Agência 4519, que 

foi depositado pelo requerente Sr. Joaquim Oliveira Silva, bloqueado 

judicialmente, transferindo-os para a Conta Única do Poder Judiciário, 

conforme documento e decisão em anexo. Atenciosamente, CUIABÁ, 12 

de fevereiro de 2020 MIRELLI SILVA Gestora Judiciária SENHOR(A) 

GERENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RUA BLUMENAU, Nº 448. 

BAIRRO CENTRO PRIMAVERA DO LESTE/MT SEDE DO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON 

FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - 

TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026109-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RPG CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP (EXECUTADO)

PEDRO GONCALVES DINIZ (EXECUTADO)

RAISSA GONCALVES DINIZ (EXECUTADO)

ROSANA APARECIDA GONCALVES DINIZ (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006125-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO MARECHAL RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON DE MELLO LEMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Tendo em vista que a data da audiência de conciliação foi fixada 

de forma equivocada no despacho de Id. 29214475, retifico o despacho 

apenas nesse ponto, a fim de que conste “audiência de conciliação 

designada para o dia 2 de junho de 2020, às 9h” ao invés de audiência de 

conciliação designada para o dia 6 de junho de 2020, às 9h. Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006132-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DE MAGALHAES OAB - 176.520.901-30 (REPRESENTANTE)

EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO OAB - MT5776-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Cuida-se de “Ação Declaratória de Inexistência de Débito com 

Pedido de Tutela Antecipada c/c Reparação de Danos Morais e Repetição 

de Indébito em Dobro” ajuizada por SONIA MARIA DE MAGALHÃES, 

pessoa física devidamente qualificada nos autos, em face do BANCO OLÉ 

BONSUCESSO, pessoa jurídica de direito privado, pelas razões fáticas e 

jurídicas expostas na inicial. A requerente relata ser servidora pública 

municipal e ter recebido em setembro de 2019, através de uma 

representante da requerida, proposta de simulação de crédito consignado, 

cujo trâmite se deu via “whatsapp”, sendo que em momento algum 

autorizou a concretização do empréstimo. Conta ter sido surpreendida 

com o desconto de R$ 222,25 (duzentos e vinte e dois reais e vinte e 

cinco centavos) em seu holerite e obtido a informação de que seriam 

descontadas mais 96 parcelas iguais para pagamento de um crédito 

efetivado pela ré em sua conta no dia 18 de setembro de 2019, no valor de 

R$ 8.750,35 (oito mil, setecentos e cinquenta reais e trinta e cinco 

centavos). Aduz que jamais assinou contrato de empréstimo e que 

imediatamente pediu o cancelamento, vez que sequer utilizou o dinheiro 

que desde a data do crédito está disponível para devolução. Por tais 

motivos, pede, em sede de tutela de urgência, sejam suspensos os 

descontos indevidos em seu holerite e, no mérito, a restituição em dobro 

dos valores já descontados, mais os danos morais suportados no valor de 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Pede, ainda, a consignação em juízo do 

valor depositado em sua conta. Junta documentos. É o relatório. Decido. 

De acordo com o artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil, para 

a concessão da tutela de urgência devem existir elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, podendo a medida ser concedida liminarmente 

(art. 300, § 2º, CPC). A documentação trazida com a petição inicial retrata 

os fatos narrados pela autora no que se refere aos descontos ocorridos 

em seu holerite, bem como ao crédito efetivado em sua conta corrente. 

Contudo, não consta dos autos prova concreta acerca da não contração 

do empréstimo tido como não solicitado/autorizado, vez que a assinatura 

contida no contrato inserido em Id. 29184337, embora não idêntica, em 

muito se assemelha com a rubrica contida nos documentos pessoais da 

demandante. Essa contratação ou a autorização dos descontos 

dependem da comprovação por parte do banco requerido, na medida em 

que não é possível ou se mostra muito difícil à requerente a produção de 

prova de algo que ela diz não ter ocorrido ou estar irregular e cujas 

informações estão em posse do demandado, o que torna descabido o 

deferimento da tutela de urgência e imperioso o estabelecimento do 

contraditório e a oferta de oportunidade ao banco requerido de provar que 

os descontos mensais decorrentes de empréstimo consignado foram 

realmente autorizados pela contratante, não se visualizando, nesse 

momento, a probabilidade do direito. Outrossim, em razão da peculiaridade 

do caso, à luz do disposto no art. 373, § 1º, do CPC, por causa da 

impossibilidade ou excessiva dificuldade de comprovação do fato negativo 

alegado na petição inicial, e com apoio no art. 6º, VIII, do CDC, que prevê a 

facilitação da defesa de seus direitos como um dos direitos básicos do 

consumidor, condição que o requerente ostenta na demanda, 

inegavelmente, determino, desde já, a inversão do ônus da prova, de modo 

a incumbir o requerido a fazer prova de que obedeceu às exigências 

legais para os descontos mensais em folha de pagamento do requerente. 

Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência 

antecipada. Defiro, por outro lado, o pedido de gratuidade da justiça, em 

face da declaração de hipossuficiência, determinando seja citada a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 23 de junho 2020, às 

9h30min, que será realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital - Sala 1(art. 334, CPC), advertindo-se as partes de que o não 

comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Ficam as 

partes advertidas de que o não comparecimento injustificado será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

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

da causa (art. 334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as partes de que deverão 

comparecer acompanhadas de advogado ou Defensor Público e que a 

parte ré poderá manifestar seu desinteresse na autocomposição no prazo 

de 10 (dez) dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a 

manifestação deverá ser feita por todos (art. 334, § 4º, I c/c § 6º, CPC). 

Não havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a 

presente ação no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a 

partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação 

importará em aplicação de revelia e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar 

ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o que será 

certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento 

regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, 

CPC). Cumpra-se e intimem-se.
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Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004573-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. S. (AUTOR(A))

M. A. D. S. (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

ANTONIO CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT12586-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Não havendo outras questões processuais pendentes de análise e 

não sendo o caso de extinção do processo (art. 354, CPC) ou de 

julgamento antecipado (art. 355 e 356, CPC), por depender a lide de maior 

dilação probatória, dou por saneado o feito e organizado o processo (art 

357, CPC), determinando a produção de prova oral. Fixo, como pontos 

controvertidos a comprovação, pela demandada, de que a demora na 

decolagem se deu por motivos de risco para o voo, assim como a 

necessidade de manutenção extraordinária da aeronave; das 

providências adotadas para o bem estar dos passageiros/autores durante 

o tempo de espera; da inexistência de prejuízo e/ou danos aos autores em 

decorrência da troca de aeronave/horário de embarque e da alegada 

excludente de responsabilidade, cumprindo salientar que em decisão inicial 

foi deferida a inversão do ônus da prova. Designo o dia 9 de junho de 

2020, às 16h para realização da audiência de instrução e julgamento, 

devendo ser intimadas as partes e seus procuradores. Fica dispensada a 

intimação das testemunhas arroladas, cabendo aos advogados das partes 

cientificá-las acerca da audiência, conforme prevê o art. 455, do CPC. 

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027701-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEY DOMINGAS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

. Autos n. 1027701-46.2019.811.0041 Embargos de Declaração 

Embargante: UNIMED Cuiabá Cooperativa de Trabalho Vistos. Cuida-se de 

Embargos de Declaração opostos pela parte ré contra a sentença que 

julgou procedente o pedido formulado na Ação Cominatória de Obrigação 

de Fazer proposta por Luciney Domingas da Silva em face da embargante, 

ao argumento de nela haver erro material, precisamente ao confundir, 

segundo a recorrente, as Diretrizes de Utilização estabelecidas pela ANS 

com o uso off label do medicamento Mabthera 1 grama por infusão para a 

patologia da autora, que implica em dizer que o medicamento está prescrito 

para patologia diversa daquelas previstas na bula. A embargada se 

manifestou contrário à pretensão da embargante. É o relatório. Decido. Os 

embargos foram apresentados tempestivamente, vez que protocolados 

dentro do prazo de 5 dias previsto no art. 1.023, do CPC, uma vez que o 

sistema registra que a sentença foi publicada no Diário da Justiça 

Eletrônico em 28.1.2020 (terça-feira) e os embargos foram protocolados 

em 3.2.2020 (segunda-feira), penúltimo dia útil do prazo, impondo-se, além 

disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que 

prescreve o art. 1.022, do Código de Processo Civil, ou seja, se há falar 

aqui em erro material, conforme sustentado. A embargante busca 

demonstrar haver diferença entre o uso off label de um medicamento, o 

que se dá, segundo ela, quando determinado medicamento é prescrito 

para patologia diversa daquelas previstas na bula e um medicamento 

prescrito fora das Diretrizes de Utilização estabelecidas pela ANS, 

pedindo, assim, a retificação do erro material. Conforme se vê, a 

embargante não ataca, em nenhum momento, o raciocínio desenvolvido 

para se concluir pela procedência do pedido se não existisse o alegado 

erro material, que, conforme se lê na fundamentação do recurso, 

revela-se sutil, não implicando em premissa equivocada que leve a 

desfecho diverso, isso em se admitindo haver diferença entre prescrever 

um medicamento para patologia diversa daquelas previstas na bula e 

prescrever um medicamento em desacordo com as Diretrizes de Utilização 

estabelecidas pela ANS. Tal distinção, se pertinente no âmbito da ciência 

médica, pouco ou nada parece representar para o mundo jurídico, salvo 

engano. Ante o exposto, por compreender juridicamente insignificante a 

pretensão da embargante de retificação de erro material e ser passível de 

interpretação analógica a menção do uso of label do medicamento 

prescrito pelo médico da autora à afirmação de sua negativa pela ré por 

estar fora das Diretrizes de Utilização pela ANS, conheço dos embargos, 

porém rejeito-os. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. 

JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031143-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUDINEY ROCHA PORTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... RUDINEY ROCHA PORTES, qualificado nos autos, propôs “Ação 

de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Indenização por Danos 

Morais” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 

31.07.2018 trafegava em sua motocicleta pela Rodovia MT 130, momento 

em que perdeu o controle do veículo, ocasionando sua queda e 

provocando-lhe lesões no joelho direito e outras lesões, conforme atestam 

os inclusos documentos, devendo, por isso, ser indenizado na forma 

prevista na Lei n. 6.194/74, com redação dada pela Lei n. 11.482/2007. 

Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a fornecer a negativa ao 

requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e os danos morais 

sofridos em decorrência disso. Esclarece que é do seu conhecimento que 

após judicialização de processos em face da seguradora, esta, por meio 

de seus prepostos e empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, 

têm assediado a parte que busca o acesso ao Judiciário para ter seu 

direito assegurado, fazendo-lhes visitas até mesmo em fins de semana, 

requerendo, por isso, seja determinada à requerida que só deverá 

comunicar com o requerente exclusivamente neste processo. Assevera 

que deverá incidir neste caso a dinamização do ônus da prova (art. 373, § 

1º, CPC), bem como as normas do § 8º, do art. 85, do CPC, em relação aos 

honorários advocatícios. Requer o processamento da ação para, ao final, 

após realização da perícia para apuração do grau de incapacidade, 

condenar a requerida ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT 

correspondente, na forma prevista na Lei n. 6.194/74. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

requerida. A audiência de conciliação resultou inexitosa, saindo as partes 

cientificadas de que deveriam se manifestar sobre o laudo pericial judicial 

apresentado no referido ato processual, que concluiu que o requerente 

está acometido de lesão parcial incompleta joelho direito, quantificada em 

10% (dez por cento). Instada a se manifestar, a parte autora discordou do 

resultado da perícia porque, no seu entender, não corresponde à 

realidade de sua lesão, requerendo, assim, seja designada nova perícia. 

Em contestação, a requerida sustenta, preliminarmente, a necessidade de 

alteração do polo passivo para inclusão da empresa Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S/A, bem como a ausência de requerimento 

administrativo. Quanto ao mérito, refuta a pretensão da autora de ser 

moralmente indenizada e argumenta que, em eventual condenação, deverá 

ser observada as disposições da lei 11.945/2009. Pede, ainda, a fixação 

dos juros a partir da citação válida, correção monetária conforme a data 
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do ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do 

art. 85, do CPC. Em impugnação à peça de defesa, a parte autora ratifica 

os termos da exordial e pugna pela condenação da requerida como 

litigante de má-fé por ter alegado a ausência de requerimento 

administrativo, mesmo a inicial sendo instruída com tal documento (art. 81, 

§ 2º, CPC). É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, 

porém, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas 

pela requerida, consistentes em alteração do polo passivo para que 

conste como representante processual a Seguradora Líder do Consórcio 

do Seguro DPVAT S/A e ausência de requerimento administrativo. Quanto 

à primeira preliminar - - alteração do polo passivo para inclusão 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A –, cumpre assinalar 

que tal pretensão não merece acolhimento porque qualquer seguradora 

que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do 

seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos 

termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o beneficiário da 

indenização, pleiteá-la em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido 

esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No caso em apreço, o 

beneficiário à indenização optou pela requerida, não havendo, desse 

modo, que se falar em ilegitimidade. Quanto à segunda preliminar - 

ausência de requerimento administrativo- o Supremo Tribunal Federal, 

quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 

824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 

configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu, por bem, 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "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. (...). 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. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). No caso em apreço, a parte autora comprovou a 

protocolização do requerimento administrativo, não havendo, desse modo, 

que se falar em extinção do processo sem resolução do mérito por 

ausência de interesse de agir. Assim, AFASTO as preliminares. 

Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Registre-se, de início, não se aplicar no caso em tela a inversão do ônus 

da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que, de 

fato, não se aplica aqui as normas consumeristas porque ausente a opção 

de contratação e a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, 

inexistindo, assim, relação de consumo, conforme entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA 

POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE 

NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 
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cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se encontram 

em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, existindo 

óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte demandante, 

o que importaria em delonga desnecessária na solução do litígio, o que 

atende aos princípios da economia e da celeridade processual. Restando, 

pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência técnica do requerente, 

mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à 

antecipação das despesas referentes à perícia médica requerida pela 

parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de 

Processo Civil. Os documentos anexados aos autos, consistentes em 

boletim de ocorrência policial, em laudos e prontuários médicos, 

demonstram, à saciedade, a ocorrência dos danos sofridos pelo 

requerente, o que é ratificado pela perícia judicial realizada, que o 

diagnosticou com lesões incompletas no joelho direito, quantificadas em 

10% (dez por cento). Nesse contexto, restando comprovada, extreme de 

dúvida, através dos documentos carreados ao processo, sobretudo os 

documentos médicos, que a lesão do requerente decorre de acidente de 

trânsito, afastando, assim, a alegada ausência do nexo de causalidade 

entre o sinistro e as lesões, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser 

indenizado, o que ora se passa a fazer, salientando-se que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda completa da mobilidade do joelho, corresponde a 

25%. Logo, considerando que as lesões no caso em tela são parciais e, 

por isso, quantificadas em 10%, revela-se justa e adequada a fixação de 

10% de 25%, que resulta em R$ 337,50 (trezentos e trinta e sente reais e 

cinquenta centavos). Saliente-se, quanto a discordância da parte autora 

com o laudo pericial, que no seu entender, está em desconformidade com 

o real grau da lesão, que a pretensão não merece acolhimento, tendo em 

vista que o ato foi realizado sob o crivo do contraditório e não restou 

demonstrado qualquer vício ou irregularidade que macule o ato. Logo, 

tratando-se de mero inconformismo com o resultado da perícia, não há que 

se pretender a realização de novo ato processual. Respeitante ao 

argumento de que a requerida deverá ser condenada como litigante de 

má-fé por ter falseado a verdade ao afirmar que inexistiu processo 

administrativo, mesmo diante da robusta prova carreada aos autos do 

exaurimento da via administrativa, cumpre anotar que, realmente, a inicial 

veio instruída com documento que demonstra a protocolização de 

requerimento administrativo. Contudo, saliente-se que a configuração da 

litigância de má-fé, na hipótese descrita no art. 80, II, do CPC, requer a 

presença de elementos que denotem a real intenção do litigante em faltar 

com a verdade, a fim de confundir a parte adversa ou de iludir o julgador, 

para a obtenção de vantagem no processo, situação não verificada. 

Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência, a 

condenação em litigância de má-fé exige o preenchimento de três 

requisitos, quais sejam, que a conduta esteja inserida dentre as hipóteses 

previstas no art. 80, que à parte tenha sido dada oportunidade de se 

defender e, por último, que a conduta tenha trazido prejuízo à parte 

adversa, consoante se observa dos seguintes julgados: “Para a 

condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o preenchimento de 

três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma 

das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que a parte 

tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da 

sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 135/187, 

146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Assinale-se, quanto à proibição de a requerida comunicar-se com o 

autor extra processo, que, de fato, a requerida não deverá procurar a 

parte autora para tratar de assunto relacionado a este processo após a 

sua distribuição, conforme requerido na inicial. Logo, merece guarida a 

pretensão, especialmente porque a proibição de abordagem na residência 

da parte autora não trará nenhum prejuízo à parte ré. Respeitante à 

condenação da requerida ao pagamento de danos morais, cumpre 

salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por si só, não 

caracteriza o abalo moral sustentado pelos demandantes, uma vez que 

não restou seguramente demonstrada a existência de circunstância 

especial capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO 

DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE 

- DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 

DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - 
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RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do 

seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal 

situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta 

em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos formulados por Rudney Rocha 

Portes na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros, para condená-la ao pagamento do R$ 

337,50 (trezentos e trinta e sente reais e cinquenta centavos), que 

corresponde a 2,5% do valor global da indenização, que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 

580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar 

da data da citação (STJ, Súmula 426). Proíbo a requerida de comunicar-se 

com a parte autora sobre a matéria ora estudada fora do processo. 

Condeno também a parte ré ao pagamento das custas processuais. No 

que diz respeito à fixação da verba honorária, quando for ínfimo o valor da 

condenação, como neste caso, a jurisprudência assim tem se 

posicionado: “Pequeno que seja o valor da causa, os tribunais não podem 

aviltar os honorários de advogado, que devem corresponder à justa 

remuneração do trabalho profissional; nada importa que o vulto da 

demanda não justifique a despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, 

obrigando o advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 

325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 

4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, não autoriza se fixem 

em valor aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 

18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Assim, com 

suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência em R$ 

1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, que não 

é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço, cumprindo 

salientar não se aplicar aqui as normas do art. 86 do referido instituto 

processual civil, em razão do princípio da causalidade. Decorrido o prazo 

para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se 

vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso e depois de decorrido o 

prazo para as contrarrazões, à instância superior, para os devidos fins (§ 

3º, art. 1.010, CPC). P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, 

Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil 

Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010191-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS BRUNO DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... MATHEUS BRUNO DE SOUZA SILVA, qualificado nos autos, 

propôs “Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório DPVAT” 

em face de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pessoa 

jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, 

no dia 17.01.2016, sofreu acidente de trânsito, sofrendo lesões na face, 

devendo por isso, ser indenizado na forma prevista na Lei n. 6.194/74, 

com redação dada pela Lei n. 11.482/2007. Requer o processamento da 

ação para, ao final, condenar a requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório DPVAT correspondente, na forma prevista na Lei n. 6.194/74. 

Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a 

citação da requerida. Em contestação, a requerida sustenta, 

preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo para 

inclusão da empresa Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT 

S/A e a necessidade de alteração do valor da causa. Quanto ao mérito, 

diz que os documentos trazidos para os autos não demonstram o nexo 

causal entre o sinistro e a lesão, enfatizando que o boletim lavrado 

unilateralmente após o acidente é inservível como meio de prova. Afirma 

que, caso seja julgado procedente o pleito, a condenação deverá ser 

baseada de acordo com o grau da lesão, mostrando-se contrário à 

inversão do ônus da prova. Em impugnação à peça de defesa, o 

requerente ratifica os termos da exordial. A audiência de conciliação 

resultou inexitosa, saindo as partes cientificadas de que deveriam se 

manifestar sobre o laudo pericial judicial apresentado no referido ato 

processual, que concluiu que o requerente está acometido de lesão na 

estrutura crânio-facial, quantificada em 25%, bem como lesão no joelho 

direito, quantificada em 10%. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de 

outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

Antes, porém, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares 

arguidas pela requerida, quais sejam, a necessidade de alteração do polo 

passivo para inclusão da empresa Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S/A, bem como da adequação do valor da causa ao 

provento econômico perseguido. Quanto à primeira preliminar - alteração 

do polo passivo para inclusão Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A –, cumpre assinalar que tal pretensão não merece acolhimento 

porque qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima 

para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, o beneficiário da indenização, pleiteá-la em face de quem 

melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in 

verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO 

POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No 

caso em apreço, o beneficiário à indenização optou pela requerida, não 

havendo, desse modo, que se falar em alteração do polo passivo. Quanto 

à segunda preliminar – necessidade de adequação do valor da causa ao 

proveito econômico pretendido – saliente-se que, dada a inaptidão técnica 

da parte para precisar o grau de invalidez (total ou parcial) dentre as 

sequelas narradas, mostra-se despropositado exigir-lhe fixar quantia 

correta enquanto não realizada perícia técnica para aquilatar a extensão 

da lesão (TJSP – AI 22697289120158260000 – p. 29.2.2016). Assim, 

AFASTO as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 
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6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, não 

se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista no Código 

de Defesa do Consumidor, que, de fato, não se aplica aqui as normas 

consumeristas porque ausente a opção de contratação e a escolha do 

fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de 

consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE 

QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO 

OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS 

RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE 

CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO 

PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se encontram 

em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, existindo 

óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte demandante, 

o que importaria em delonga desnecessária na solução do litígio, o que 

atende aos princípios da economia e da celeridade processual. Restando, 

pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência técnica do requerente, 

mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à 

antecipação das despesas referentes à perícia médica requerida pela 

parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de 

Processo Civil. Respeitante à alegação da requerida de que o registro do 

boletim de ocorrência é indispensável para comprovação do sinistro, 

cumpre salientar que, para fins de pagamento de Seguro Obrigatório 

DPVAT, é dispensável a apresentação do referido documento quando 

presentes outros elementos nos autos que demonstram o nexo causal 

entre o acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, tendo 

sido esse o entendimento da jurisprudência mato-grossense, in verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 

PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS 

PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM 

JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM 

CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando 

determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente aos filhos 

menores em conta poupança, não remanesce interesse recursal nesse 

ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo 

de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo 

outras provas que demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que 

condena a seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do 

segurado.” (TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – 

DJe 11.4.2018 – destaquei). No caso em estudo, a inicial veio instruída 

com documentos que demonstram que o requerente foi submetido ao 

atendimento médico exatamente no dia do sinistro, impondo-se, assim, o 

afastamento da tese argumentativa da requerida. Em atenção aos 

argumentos da requerida de que não existe comprovação da invalidez do 

requerente e que os documentos anexados na inicial são insuficientes 

para demonstrar o nexo causal entre a lesão e o acidente de trânsito, 

nota-se, que a inicial veio instruída com documentos que demonstram que 

o requerente se submeteu a atendimento médico exatamente no dia do 

sinistro anunciado, bem como as lesões sofridas, o que foi ratificado por 

perícia técnica judicial, que o diagnosticou com lesões na estrutura 

crânio-facial, quantificadas em 25%, bem como no lesão no joelho direito, 

quantificadas em 10%. (id 23004914), sendo desnecessária a cópia do 

processo administrativo. Dessa forma, impõe-se aquilatar sobre o quantum 

a ser indenizado, o que ora se passa a fazer, salientando-se que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, lesões na estrutura crânio-facial correspondem a 100% de 

R$ 13.500,00. Logo, considerando que as lesões no caso são 

quantificadas em 25%, revela-se justa e adequada a fixação de 100% de 

25% do valor máximo atribuído pela Lei nº 6.194/74, que resulta em R$ 

3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que a 

perda completa da mobilidade de um joelho, corresponde a 25% do valor 

de R$ 13.500,00 e tendo em vista que as lesões, no caso em tela, são 

quantificadas em 10%, revela-se justa e adequada a fixação de 10% de 

25% do valor máximo atribuído pela Lei nº 6.194/74, que resulta em R$ 

337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por 

Matheus Bruno de Souza Silva na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

em face de Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, para condená-la ao 
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pagamento do valor total de R$ 3.712,50 (três mil, setecentos e doze reais 

e cinquenta centavos), que corresponde, respectivamente, aos 

percentuais de 25% e de 2,5% do valor global da indenização, que deverá 

ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 

580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar 

da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno a parte ré ao pagamento 

das custas processuais. No que diz respeito à fixação da verba 

honorária, quando for ínfimo o valor da condenação, como neste caso, a 

jurisprudência assim tem se posicionado: “Pequeno que seja o valor da 

causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de advogado, que 

devem corresponder à justa remuneração do trabalho profissional; nada 

importa que o vulto da demanda não justifique a despesa, máxime se o 

processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a acompanha-lo até no 

STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 

28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, 

não autoriza se fixem em valor aviltante os honorários por sucumbência” 

(STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). 

Assim, com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência 

em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, 

que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço, cumprindo salientar não se aplicar neste caso as normas do art. 

86 do CPC, dado o princípio da causalidade. Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso e depois de decorrido o prazo para 

as contrarrazões, à instância superior, para os devidos fins (§ 3º, art. 

1.010, CPC). P.I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz 

e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. 

Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003684-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Y. G. R. D. A. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA SALETE RODRIGUES DE ABREU OAB - 934.505.081-72 

(REPRESENTANTE)

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Y. G. R. A. M, menor, representado pela genitora MARIA SALETE 

RODRIGUES DE ABREU, qualificada nos autos, propôs “Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 28.11.2017 ocorreu um 

acidente de trânsito na via pública, ocasião em que transitava em uma 

motocicleta quando veio a colidir com uma caminhonete, sofrendo lesões 

nos membros inferiores, devendo, por isso, ser indenizado na forma 

prevista na Lei n. 6.194/74, com redação dada pela Lei n. 11.482/2007. 

Requer o processamento da ação para, ao final, após realização da 

perícia para apuração do grau de incapacidade, condenar a requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da requerida. Em contestação, a 

requerida sustenta, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo 

passivo para inclusão da empresa Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S/A, bem como a ausência do requerimento administrativo. 

Quanto ao mérito, diz que não há provas quanto à invalidez, enfatizando 

inexistirem documentos que comprovem o nexo causal entre a lesão e o 

acidente de trânsito, em especial, ausência de ficha do primeiro 

atendimento. Diz que é necessário um laudo pericial exarado pelo Instituto 

Médico Legal. Afirma que, caso seja julgado procedente o pleito, a 

condenação deverá ser baseada de acordo com o grau da lesão, 

mostrando-se contrário à inversão do ônus da prova. Requer 

manifestação expressa do juízo quanto às normas do inciso LV, art. 5º, da 

CF, e art. 3º, II, e art. 5º, § 5º, ambos da Lei 6.194/74, para fins de 

prequestionamento. Em impugnação à peça de defesa, o requerente 

ratifica os termos da exordial. A audiência de conciliação resultou 

inexitosa, saindo as partes cientificadas de que deveriam se manifestar 

sobre o laudo pericial judicial apresentado no referido ato processual, que 

concluiu que o requerente está acometido de lesão parcial incompleta no 

membro inferior esquerdo, quantificada em 75%, bem como no membro 

inferior direito, quantificada em 50%. Instado a se manifestar, o Ministério 

Público foi favorável ao pagamento da indenização. É o breve relatório. 

Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não 

haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, 

I, do Código de Processo Civil. Antes, porém, de adentrar o mérito, 

impõe-se a análise das preliminares arguidas pela requerida, quais sejam, 

a necessidade de alteração do polo passivo para inclusão da empresa 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, bem como da 

ausência de requerimento administrativo. Quanto à primeira preliminar - 

alteração do polo passivo para inclusão Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S/A –, cumpre assinalar que tal pretensão não merece 

acolhimento porque qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a 

solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da 

Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o beneficiário da indenização, pleiteá-la 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No 

caso em apreço, o beneficiário à indenização optou pela requerida, não 

havendo, desse modo, que se falar em alteração do polo passivo. 

Respeitante segunda preliminar – necessidade de requerimento 

administrativo - o Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos 

Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a 

existência da pretensão resistida e para a configuração da necessidade 

de intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 
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CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu, por bem, aplicar analogicamente 

às demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos 

realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir 

nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi 

contestada a ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "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. (...). 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. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, 

mesmo que não tenha havido decisão quanto ao requerimento 

administrativo por suposta ausência dos documentos necessários, a parte 

ré contestou regularmente a ação, não havendo, por isso, que se falar em 

extinção do processo por ausência de interesse de agir. Assim, AFASTO 

as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, não se aplicar no caso em tela a 

inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor – 

CDC, que, de fato, não se aplica aqui as normas consumeristas porque 

ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou do 

produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 

OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE 

DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS 

DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, 

NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE 

ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no 

âmbito da contratação de seguro facultativo, as normas protetivas do 

Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório 

(DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na 

qual não há acordo de vontade entre as partes, tampouco qualquer 

ingerência das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT 

nas regras atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; 

hipóteses de cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de 

inexistir sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou 

fornecedor pelo segurado, revela-se ausente relação consumerista na 

espécie, ainda que se valha das figuras equiparadas de consumidor 

dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – 

REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 

17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - destaquei). Por outro lado, de acordo com a 

nova sistemática processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, segundo a qual, nas palavras do jurista 

Luiz Guilherme Marinoni e outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de 

maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de 

atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do 

direito material afirmado em juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição 

dinâmica do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do 

ônus probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua 

tal ônus àquela parte que possui maior facilidade na produção da prova, 

quando presentes as hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do 

CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). Tal entendimento já 

vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da promulgação do novo 

CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. 

INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL ORIGEM 

TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do ônus 

probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora do 

contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se encontram 

em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, existindo 

óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte demandante, 

o que importaria em delonga desnecessária na solução do litígio, o que 

atende aos princípios da economia e da celeridade processual. Restando, 

pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência técnica do requerente, 

mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à 
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antecipação das despesas referentes à perícia médica requerida pela 

parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de 

Processo Civil. Em atenção ao argumento da parte ré de que a 

comprovação do grau da lesão deverá ser feita exclusivamente por 

médico legista do IML, cumpre anotar que tal exigência é válida apenas 

para o caso de pagamento da indenização na via administrativa, mas 

jamais para o ajuizamento da ação (TJMG - AC: 10126130003182001 MG , 

Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 

). Os documentos trazidos com a inicial, consistentes em boletim de 

ocorrência policial, exames, receitas e prontuários médicos, demonstram a 

ocorrência do sinistro no dia 28.11.2017, bem como as lesões decorrentes 

do referido acidente, o que foi ratificado por perícia médica judicial, que 

diagnosticou a parte autora com lesões parciais incompletas em membro 

inferior esquerdo, quantificada em 50%, e em membro inferior direito, 

quantificada em 50% - ID Id 13889324, afastando, assim, a alegada 

ausência de nexo causal entre o fato e as lesões experimentada pela 

vítima. Dessa forma, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, 

o que ora se passa a fazer, salientando-se que a lei estabelece a 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei 

n. 6.194/74). De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores, 

corresponde a 70%. Logo, considerando que as lesões no membro 

inferior esquerdo são parciais e, por isso, quantificadas em 75%, 

revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 70%, que resulta em R$ 

7.087,50 (sete mil, oitenta e sente reais e cinquenta centavos). 

Considerando que as lesões no membro superior direito são parciais e, 

por isso, quantificadas em 50%, revela-se justa e adequada a fixação de 

70% de 50%, que resulta em R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e 

cinco reais), que totalizam em R$ 11.812,50 (onze mil, oitocentos e doze 

reais e cinquenta centavos). Por fim, quanto ao alegado 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso especial, 

pleiteado pela parte requerente, assinale-se que tal exigência para a 

interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela 

parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se 

restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais 

apresentados. Diante do exposto, julgo parcialmente os pedidos 

formulados por Y. G. R. A. M, representado pela genitora Maria Salete 

Rodrigues de Abreu na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao 

pagamento do valor de R$ 11.812,50 (onze mil, oitocentos e doze reais e 

cinquenta centavos), que corresponde, respectivamente, aos percentuais 

de 52,5% e de 35% do valor global da indenização, que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 

580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar 

da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, ainda, ao pagamento 

das custas processuais. Condeno a empresa ré ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, 

levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço. Transitada em julgado a sentença, 

dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, em 15 (quinze) dias. Havendo recurso e depois de decorrido o 

prazo para as contrarrazões, à instância superior, para os devidos fins (§ 

3º, art. 1.010, CPC). P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, 

Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil 

Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.
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Vistos. RICARDO BATISTA DE ANDRADE, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT” em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 26 de junho de 2018 

sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial 

e permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. Diz 

fazer jus ao pagamento de indenização de R$ 3.375,00 (treze mil, 

trezentos e setenta e cinco reais), em razão da fratura ocorrido em punho 

esquerdo, requerendo, assim, a procedência do pleito, com a fixação da 

verba honorária em R$ 3.000,00 (três mil reais). Enfatiza que a requerida 

recusou receber o seu pedido administrativo, deixando, assim, de regular 

o sinistro. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, 

sustentando, ainda, a ausência de requerimento administrativo e, por isso, 

pugna pela extinção do processo sem resolução do mérito por ausência 

de interesse processual. No mérito, diz que o autor não comprova o seu 

direito indenizatório, vez que a documentação que acompanha a inicial é 

insuficiente a demonstrar o nexo de causalidade entre a suposta lesão e o 

acidente de trânsito descrito. Afirma que a condenação, caso ocorra, só 

deverá ser estabelecida após a comprovação da invalidez, mediante 

perícia médica, observando-se, obrigatoriamente, a Tabela de Danos de 

Pessoas anexa à referida lei, e que os juros deverão incidir da citação 

válida e a correção monetária a partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 

426/STJ). Requer, por fim, o acolhimento das preliminares arguidas e, no 

mérito, pugna pela improcedência do pedido. Pede, ainda, a fixação dos 

juros a partir da citação válida, correção monetária conforme a data do 

ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 

85, do CPC. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes 

intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no 

referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada 

em 50%. Em impugnação à contestação, o autor refuta as teses da defesa 

e reitera os termos da inicial. As partes não se opuseram ao resultado 

obtido em perícia. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, 

ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas 

pela requerida, consistentes na inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da lide e na ausência de requerimento administrativo/não 

exaurimento da via administrativa. No que tange ao primeiro ponto, 

assinale-se não ser possível o acolhimento da pretensão, haja vista que 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para 

pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente 

entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, 

assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, 

tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO 

CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 
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– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "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. (...). 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. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a ré contestado a ação, a 

ausência de decisão administrativa por suposta ausência dos documentos 

indispensáveis não enseja a extinção do processo por falta de interesse 

de agir. Assim, AFASTO as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre 

salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Os documentos 

anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência policial e em 

laudo médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a 

ocorrência dos danos sofridos pelo requerente decorrente do acidente de 

veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com 

sequelas em punho esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação Médica 

para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de 

lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial do 

requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação 

de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser 

indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização em 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No 

caso em apreço, o requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva 

as funções do punho esquerdo, quantificadas em 50%, assim se inferindo 

do laudo médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial acima descrita 

corresponde a 25%, logo, considerando que a lesão foi quantificada em 

50%, revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 25% do valor total 

da cobertura, que resulta em R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos. Diante do exposto, julgo procedente o 

pedido formulado por Ricardo Batista de Andrade na Ação de Cobrança 

de Seguro DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, cabendo pontuar, quanto à fixação da verba 

honorária, que quando for ínfimo o valor da condenação, como neste 

caso, a jurisprudência te adotado o seguinte posicionamento: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, com suporte no art. 85, § 

8º, do CPC, fixo os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em 

conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço, cumprindo salientar não se aplicar aqui 

as normas do art. 86, do CPC, dado o princípio da causalidade. Decorrido o 

prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, 

dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. P.I.C.
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Vistos ... RAONI ANTHUALPA OLIVEIRA, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança do Seguro DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA 
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DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque sofreu um acidente de trânsito no dia 5.6.2017 que lhe 

ocasionou lesões permanentes em sua clavícula, conforme inclusos 

documentos médicos, fazendo, assim, jus à indenização prevista na Lei n. 

6.194/74, com redação dada pela Lei n. 11.482/2007, de R$ 7.087,50 (sete 

mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Requer o processamento 

da ação para, ao final, condenar a requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório DPVAT correspondente, na forma prevista na Lei n. 6.194/74. 

Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a 

citação da requerida. Em contestação, a parte ré argui, em preliminar, a 

necessidade de alteração do polo passivo para inclusão da Seguradora 

Líder, bem como a inépcia da inicial por ausência de documentos 

indispensáveis ao ajuizamento da ação. Quanto ao mérito, diz que a parte 

autora não faz jus à indenização, tendo em vista que se encontrava 

inadimplente com o seguro quando do sinistro, salientando também que os 

documentos trazidos com a inicial são inservíveis para demonstrar o nexo 

de causalidade entre o acidente e as noticiadas lesões, salientando que o 

laudo médica deveria ter sido emitido pelo IML e que o boletim de 

ocorrência policial não pode ser considerado porque lavrado 

posteriormente ao sinistro por declaração de terceiros. Argumenta que, 

caso seja procedente o pedido, a indenização deverá ocorrer 

proporcionalmente, de acordo com a extensão da lesão, nos termos da 

Súmula 474 do STJ. Mostra-se contrária à inversão do ônus da prova, 

pois, segundo afirma, cabe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do 

CPC. Em impugnação, a parte autora ratifica os termos da exordial, 

reconhecendo ter havido erro material na peça primeira a mencionar que o 

sinistro ocorrera no dia 5.6.2017, quando, em verdade, seria 23.6.2016, 

afirmando que a data do boletim de ocorrência policial também está 

equivocada. A audiência de conciliação resultou inexitosa e as partes 

saíram intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado 

no referido ato processual que atestou a incapacidade parcial incompleta 

da parte autora, diagnosticada com lesão em joelho esquerdo, quantificada 

em 50% (cinquenta por cento). É o relatório. Decido. Conheço diretamente 

do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade de produção 

de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, 

impondo-se, antes de adentrar o mérito, a análise das preliminares 

arguidas pela parte ré. Assinale-se quanto à primeira – alteração do polo 

passivo para inclusão da Segura Líder – que tal pretensão não merece 

acolhimento porque qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a 

solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da 

Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o beneficiário da indenização, pleiteá-la 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No 

caso em apreço, o beneficiário à indenização optou pela requerida, não 

havendo, desse modo, que se falar em ilegitimidade. Quanto à segunda 

preliminar – inépcia da inicial por ausência dos documentos indispensáveis 

à propositura da ação – cumpre asseverar que a razão não está com a 

parte ré porque “São documentos indispensáveis à propositura da 

demanda somente aqueles sem os quais o mérito da causa não possa ser 

julgado` (Dinamarco Rangel, Instituições de Direito Processual Civil, v. III, 5ª 

ed., São Paulo: Malheiros, 2005, p. 381/382)” (STJ-1ª T., REsp 919.447, 

Min. Denise Arruda, j. 3.5.07, DJU 4.6.07), ou seja, são os aptos à 

comprovar a presença das condições da ação. No caso em tela, a parte 

autora anexou boletim de ocorrência policial e documentos médicos 

comprobatórios do alegado acidente, cumprindo salientar que a 

divergência de datas quanto ao sinistro será apreciada por ocasião do 

mérito, não sendo correto, portanto, argumentar que a inicial não veio 

instruída com os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação. 

Assim, AFASTO as preliminares. Quanto ao mérito, saliente-se que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, não 

se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista no Código 

de Defesa do Consumidor – CDC, porque ausente a opção de contratação 

e a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 
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AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a parte ré é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da parte autora, 

justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de 

demonstrar o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte 

demandante, o que importaria em delonga desnecessária na solução do 

litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte autora, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica requerida pela parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 

1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. Em atenção ao argumento da 

parte ré de que o grau da lesão deveria ser aferida por laudo médico 

elaborado pelo Instituto Médico Legal – IML, assinale-se a exigência de tal 

documento é somente para o caso de indenização administrativa, mas 

jamais como condição para o ajuizamento da ação. Neste sentido, a 

jurisprudência: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO POR 

OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE 

MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE 

DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. 

Estando determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente 

aos filhos menores em conta poupança, não remanesce interesse 

recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte 

da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não há 

reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). Como se vê, não sendo obrigatória a apresentação de laudo 

do IML para o ajuizamento da ação, não se sustenta o inconformismo da 

parte ré, o mesmo ocorrendo em relação aos argumentos expostos quanto 

boletim de ocorrência policial, tido como inservível como meio de prova 

porque lavrado unilateral e posteriormente ao acidente, uma vez que, 

havendo outros documentos nos autos demonstrando a ocorrência do 

sinistro, indispensável se torna a apresentação do referido boletim. Os 

documentos trazidos para os autos consistem no mencionado boletim de 

ocorrência policial, a uma declaração emitida pelo Dr. Sérgio, do Hospital 

Evangélico de Mato Grosso, a um registro de resultados de exames 

complementares, em uma ressonância magnética de joelho esquerdo e, 

por fim, em prontuário de atendimento ambulatorial. Conforme salientado 

pela parte ré, a inicial afirma que o acidente ocorrera no dia no dia 

5.6.2017 e o boletim de ocorrência policial lavrado em 17.3.2017 informa o 

sinistro no dia 4.7.2016, enquanto que o boletim de atendimento médico 

relata a ocorrência do sinistro em 23.6.2016, data esta tida como a correta 

pela parte autora. Em que pese tal divergência, certo é que a declaração 

médica anexada no Id 17479018 – p. 28, dá conta de que a parte autora 

foi atendida pelo médico em 23.06.2016 (data do acidente) e 

posteriormente, em retorno, atendida no dia 4.7.2016, o que é reforçado 

pelo documento anexado no Id 17479018 – p. 29, no qual se observa que 

a parte autora retornou ao hospital no dia 4.7.2016, ocasião em que se 

queixava de dor no joelho esquerdo. Também restou demonstrado que 

houve sequência do tratamento, conforme atesta a ressonância magnética 

de joelho esquerdo realizada no dia 18.10.2016 (p.30), resultando claro, 

assim, que houve erro material quanto às datas mencionadas na inicial e 

no boletim de ocorrência. Vê-se, do exposto, que, ao contrário do 

afirmado pela ré, os documentos demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pela parte autora no acidente ocorrido no dia 23.6.2016, 

cumprindo ressaltar que a perícia judicial realizada constatou a existência 

de lesões em joelho esquerdo, quantificadas em 50% (cinquenta por cento 

– Id 20371409). Nesse contexto, estando comprovada, extreme de dúvida, 

através dos documentos carreados ao processo, sobretudo os 

documentos médicos, que a invalidez parcial da parte autora decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, o que ora se 

passa a fazer, salientando-se que a lei estabelece a indenização em até 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De 

acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda completa da 

mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo, corresponde a 25% (vinte e 

cinco por cento). Logo, considerando que as lesões no caso em tela são 

parciais e, por isso, quantificadas em 50% (cinquenta por cento), 

revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 25% do valor total da 

cobertura, que resulta em R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos). Diante do exposto, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos formulados por Raoni Anthualpa Oliveira de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor 1.687,50 (mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), que corresponde 

ao percentual de 12,5% do valor global de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais – Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Condeno também a parte ré ao pagamento das 

custas processuais. No que diz respeito à fixação da verba honorária, 

quando for ínfimo o valor da condenação, como neste caso, a 

jurisprudência assim tem se posicionado: “Pequeno que seja o valor da 

causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de advogado, que 

devem corresponder à justa remuneração do trabalho profissional; nada 

importa que o vulto da demanda não justifique a despesa, máxime se o 

processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a acompanha-lo até no 

STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 

28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, 

não autoriza se fixem em valor aviltante os honorários por sucumbência” 

(STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). 

Assim, com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência 

em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, 

que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço, esclarecendo não se aplicar as normas do parágrafo único do 

art. 86 do CPC, dado o princípio da causalidade. Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso e depois de decorrido o prazo para 

as contrarrazões, à instância superior, para os devidos fins (§ 3º, art. 

1.010, CPC). P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio 

Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª 

Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001899-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BEZERRA DA SILVA (AUTOR(A))

MATILDE DOS SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA MADALENA BEZERRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos ... SEBASTIÃO BEZERRA DA SILVA, MATILDE DOS SANTOS DA 

SILVA e MARIA MADALENA BEZERRA DA SILVA, todos qualificados nos 

autos, propuseram “Ação de Cobrança de Seguro DPVAT por Morte” em 

face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, o seu irmão 

José Bezerra da Silva sofreu um acidente automobilístico no dia 29.6.2018, 

vindo a óbito no dia 10.7.2018, conforme atestam os inclusos documentos, 

fazendo, jus, assim, à integral prevista na Lei n. 6.194/74, com redação 

dada pela Lei n. 11.482/2007. Requer o processamento da ação para, ao 

final, condenar a requerida ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT 

correspondente, na forma prevista na Lei n. 6.194/74. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

requerida. Em contestação, a parte ré argui, em preliminar, a necessidade 

de alteração do polo passivo para inclusão da empresa Seguradora Líder 

do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, ilegitimidade ativa da parte autora e, 

por fim, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir decorrente do não 

exaurimento da via administrativa. Quanto ao mérito, que os documentos 

trazidos com a inicial são inservíveis para demonstrar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a morte da vítima, enfatizando que, além de 

não haver prova cabal da ocorrência de acidente de trânsito, as 

declarações médicas juntadas nos autos não demonstram a correlação 

entre a causa da morte de traumatismo craniano com complicações 

advindas do acidente em questão. Afirma que o boletim de ocorrência 

policial elaborado unilateralmente e por declaração de terceiros. 

Argumenta que, caso seja procedente o pedido, a indenização deverá 

ocorrer de acordo com a Lei 11.482/07. Em impugnação à peça de defesa, 

a parte autora ratificou os termos da exordial. A audiência de conciliação 

resultou inexitosa. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se 

a análise das preliminares arguidas na peça de defesa. Assinale-se, 

quanto à primeira preliminar – alteração do polo passivo para inclusão 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A –, que tal 

pretensão não merece acolhimento porque qualquer seguradora que faça 

parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro 

DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos 

do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o beneficiário da 

indenização, pleiteá-la em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido 

esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No caso em apreço, o 

beneficiário à indenização optou pela requerida, não havendo, desse 

modo, que se falar em ilegitimidade. Quanto à segunda e última preliminar 

–inépcia da inicial por falta de interesse de agir decorrente do não 

exaurimento da via administrativa –, saliente-se que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Na hipótese vertente, ao contrário do afirmado pela ré, o autor 

anexou aos autos cópia do requerimento administrativo de benefício do 

seguro obrigatório e, além do mais, a ação foi regularmente contestada, o 

que supre eventual ausência de exaurimento da via administrativa, sendo 

importante salientar que o próprio STF entendeu, por bem, aplicar 

analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação 

de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse 

de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, 

foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "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. (...). 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. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 
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ré contestado a ação, a ausência de decisão administrativa por suposta 

ausência dos documentos indispensáveis, não enseja a extinção do 

processo por falta de interesse de agir. Respeitante à terceira e última 

preliminar – ilegitimidade ativa – assinale-se que tal pretensão não merece 

acolhimento porque segundo entendimento da jurisprudência 

mato-grossense a indenização de seguro obrigatório em caso de morte da 

vítima surge somente em razão e após a sua configuração, ou seja, esse 

direito patrimonial não é preexistente ao óbito da pessoa acidentada, 

sendo, portanto, direito dos beneficiários, a afastar a inclusão dos irmãos 

do falecido, assim se conferindo do seguinte aresto: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – 

PRESCRIÇÃO – AFASTADA – AUSÊNCIA DE MORTE DO AUTOR NO 

CURSO DO PROCESSO – ILEGITIMIDADE ATIVA DE HERDEIRO – 

AFASTADA - NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – HISTÓRICO 

CLÍNICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DEMONSTRADO - 

QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO - APLICAÇÃO DA LEI 11.945/09 - 

REFORMATIO IN PEJUS – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. As lesões classificadas como de órgãos 

internos, de difícil constatação pelo leigo, necessitam de declaração 

profissional, bem como aquelas atestadas como estruturais, a apresentar 

ao depois, sequelas, que somente podem ser diagnosticadas por perito 

médico. A aceitação da presunção de ciência inequívoca que independa 

de laudo médico somente se verifica nas hipóteses em que a invalidez é 

notória, como por exemplo, nas amputações (STJ no PET no REsp nº 

1388030 – MG). O direito à indenização do seguro DPVAT por invalidez 

permanente integra o patrimônio da vítima e transmite-se aos seus 

sucessores com o falecimento do titular, que, portanto, têm legitimidade 

para propor a ação de cobrança da quantia correspondente (STJ AREsp 

266494/MG). O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado. 

É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito 

oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade 

definitiva do membro do corpo humano afetado. Observada a vedação da 

reformatio in pejus pelo nosso ordenamento jurídico, não há como alterar a 

sentença atacada quanto ao estabelecimento da verba securitária. 

Impossível o atendimento de pedido recursal, de modificação do quantum 

indenizatório, de salários mínimos vigentes à época do sinistro, para a 

determinação de que o pagamento do seguro obrigatório DPVAT se 

submeta à MP 340/2006, convertida na Lei 11.482/2007, que estabeleceu 

a indenização em valor fixo de, no máximo, R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) por morte ou invalidez permanente.” (TJMT – N.U 

0008232-95.2012.8.11.0002, Câmaras Cíveis de Direito Privado – 

Sebastião Barbosa Farias – Primeira Câmara de Direito Privado, j. 

3.12.2019 – DJe 10.12.2019 - destaquei). Logo, sendo os autores irmãos 

do falecido , não se sustenta o argumento da parte ré. Assim, AFASTO as 

preliminares. Quanto ao mérito, saliente-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Registre-se, de início, não se aplicar no caso em tela a inversão do ônus 

da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, porque 

ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou do 

produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 

OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE 

DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS 

DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, 

NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE 

ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no 

âmbito da contratação de seguro facultativo, as normas protetivas do 

Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório 

(DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na 

qual não há acordo de vontade entre as partes, tampouco qualquer 

ingerência das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT 

nas regras atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; 

hipóteses de cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de 

inexistir sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou 

fornecedor pelo segurado, revela-se ausente relação consumerista na 

espécie, ainda que se valha das figuras equiparadas de consumidor 

dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – 

REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 

17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - destaquei). Por outro lado, de acordo com a 

nova sistemática processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, segundo a qual, nas palavras do jurista 

Luiz Guilherme Marinoni e outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de 

maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de 

atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do 

direito material afirmado em juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição 

dinâmica do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do 

ônus probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua 

tal ônus àquela parte que possui maior facilidade na produção da prova, 

quando presentes as hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do 

CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). Tal entendimento já 

vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da promulgação do novo 

CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. 

INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL ORIGEM 

TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do ônus 

probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora do 

contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da parte autora, 

justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de 

demonstrar o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte 

demandante, o que importaria em delonga desnecessária na solução do 

litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte autora, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, nos termos do § 1º, do art. 373, do Código de Processo Civil, 

cumprindo salientar que tal ato não tem o condão de obrigar a empresa 

seguradora ao pagamento das despesas decorrentes da perícia, mas 

sofrerá as consequências de sua não realização, presumindo-se 

verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos da jurisprudência, in 

verbis: “A inversão do ônus da prova não tem o efeito de obrigar a parte 

contrária a pagar as custas da prova requerida pelo consumidor, mas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067917/2/2020 Página 72 de 229



sofre as consequências de não produzi-la” (STJ-RP 115/282: 3ª T.., REsp 

435.155), “ou seja, presumir-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo 

autor” (STJ-2ª T., REsp 871.350, Min. Eliana Calmon, j. 13.5.08, DJU 

26.5.08) Em atenção ao argumento da parte ré de que o boletim de 

ocorrência e o laudo emitido pelo IML são imprescindíveis, assinale-se que 

tais documentos não precisam, necessariamente, acompanhar a peça 

primeira, quando existirem outros documentos que comprovem o sinistro e 

as lesões, esclarecendo que a obrigatoriedade do laudo IML previsto na lei 

de seguros somente é exigível para o pagamento da indenização 

administrativamente, mas jamais para o ajuizamento da ação, assim se 

conferindo dos arestos a seguir transcritos: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO 

DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA 

INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - 

CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). No caso em estudo, a inicial veio 

instruída com documentos que demonstram que o irmão da parte atora se 

submeteu a atendimento médico antes do óbito, contatando-se que as 

lesões decorreram de acidente de trânsito. Os documentos anexados aos 

autos, consistentes em boletim de ocorrência policial, boletim de 

atendimento, pedido de avaliação, laudos e prontuários médicos, ao 

contrário do afirmado pela ré, demonstram, à saciedade, que o óbito do Sr. 

José Bezerra da Silva levado a efeito em 10.7.2018 decorreu do acidente 

sofrido em 29.6.2018, cumprindo salientar que a própria certidão de óbito 

atesta que a morte decorreu de “tromboembolismo pulmonar, fratura de 

crânio, traumatismo crânio encefálico, acidente de trânsito (atropelamento 

–p. 31). Saliente-se ser desnecessária, neste caso, a realização de prova 

indireta consistente na análise do prontuário médico da vítima, tendo em 

vista que a própria certidão de óbito atesta que o falecimento decorreu de 

acidente de trânsito. Nesse contexto, estando comprovada, extreme de 

dúvida, através dos documentos carreados ao processo, sobretudo os 

documentos médicos, que a morte do irmão dos autores decorreu de 

acidente de trânsito no dia 29.6.2018, afastando, assim, a alegação de 

ausência de nexo causal, impondo-se, assim, a responsabilização da 

parte ré pelo pagamento integral da indenização de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), previsto no 3º, da Lei n. 6.194/74). Diante do exposto, 

julgo procedentes os pedidos formulados por Sebastião Bezerra da Silva, 

Matilde dos Santos da Silva e Maria Madalena Bezerra da Silva na Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT por morte em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de 13.5.00,00 

(treze mil e quinhentos reais), que corresponde à totalidade do valor 

previsto no Anexo da Lei n. 11.945/2009, que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Condeno também a parte ré ao pagamento das 

custas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 

85, § 2º, do CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, que não é 

tida de maior complexidade, o bom trabalho desenvolvido pelo advogado e 

o razoável tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso e depois de decorrido o prazo para 

as contrarrazões, à instância superior, para os devidos fins (§ 3º, art. 

1.010, CPC). P. R.I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio 

Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª 

Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1043768-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RITA MARIKELE CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. RITA MARIKELE CARDOSO, qualificada nos autos, propôs “Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT” em face de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 19 de outubro de 2017, sofreu 

um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e 

permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. Diz 

ter sofrido várias escoriações e fratura em membro inferior, fazendo, por 

isso, jus à indenização securitária de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), enfatizando ser imprescindível a realização de perícia judicial para 

o fim de mensurar a extensão da lesão. Pede, pois, a procedência do 

pleito, a fim de que a requerida seja condenada ao pagamento do seguro e 

os honorários fixados em 20% sobre o valor da causa. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

demandada. Em contestação, a requerida alega, em seu relato inicial, que 

a autora pleiteia, indevidamente, receber diferença de seguro, depois já 

lhe ter sido paga administrativamente a quantia de R$ 2.173,75 (dois mil, 

cento e setenta e três reais e setenta e cinco centavos). Em preliminar, 

pede a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A 

no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006 e impugna o 

valor dado pela autora à causa, já que não foi abatida a quantia já 

recebida administrativamente. Sustenta, ainda, a carência da ação em 

virtude de o sinistro já ter sido liquidado, bem como a inépcia da inicial por 

não ter especificação correta do valor de eventual indenização, além da 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo, em virtude de o comprovante de endereço da autora 

estar em nome de terceiro. No mérito, insiste no argumento de que o 

sinistro já foi devidamente liquidado, não havendo valores a serem pagos 

à segurada, enfatizando não terem sido comprovadas as despesas 

médicas pretendidas. Alega, ainda, que por ser a autora beneficiária da 

justiça gratuita a verba honorária pericial deverá ser paga com recurso 

público, respeitando os valores contidos em tabela do tribunal respectivo. 

Em caso de condenação, afirma não ser aplicável correção monetária, vez 

que o sinistro foi adimplido dentro do prazo legal ou que seja aplicado a 

partir do ajuizamento da ação e, por fim, para efeitos de 

prequestionamento, pede seja analisada a regra inserta nos incisos XXXVI 

e LV, do art. 5º, da Constituição Federal Brasileira, bem como o art.5, §5, 

da Lei 8441/92 e artigo 3º, inciso II, da Lei 6.194/74, tendo em vista o ato 

jurídico perfeito e o direito à ampla defesa e à aplicação da 

proporcionalidade da lesão nos casos de invalidez permanente. Requer, 

por fim, o acolhimento das preliminares arguidas e, no mérito, pugna pela 

improcedência do pedido. A audiência de conciliação restou inexitosa, 

saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial 

apresentado no referido ato processual, apontando lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. Em impugnação à contestação, o autor 

refuta as teses da defesa, enfatizando que em momento algum quantificou 

a própria lesão, vez que isso só ocorrerá por meio de pericia oficial, pede 

seja a parte requerida intimada a juntar aos autos o processo 

administrativo para sanar o impasse acerca de valores já pagos e reitera o 

pedido inicial. As partes não se opuseram ao resultado obtido em perícia. É 

o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 
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por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil, ainda que para juntada do 

processo administrativo, vez que consta, em Id. 17079736, comprovante 

de pagamento do sinistro. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a 

análise das preliminares arguidas pela requerida, consistentes na inclusão 

da Seguradora Líder no polo passivo da lide, na irregularidade no valor da 

causa, na carência da ação, na inépcia da inicial e na ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. No que tange ao primeiro ponto, da inclusão de outra 

seguradora no processo, impõe-se assinalar não ser possível o 

acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer seguradora que faça 

parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro 

DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos 

do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto ao valor da causa, nenhuma razão assiste à requerida em suas 

argumentações, pois, de acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o 

valor da causa será “na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano 

moral, o valor pretendido”, de sorte que se a demandante pretende 

receber a quantia máxima do teto do seguro DPVAT, que é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme prevê a Lei n. 6.194/74, 

não há se falar em retificação do valor da causa, mesmo porque sem a 

quantificação da lesão não é possível atribuir valor exato a ser indenizado 

senão o pretendido. Pela mesma razão acima, não subsiste a alegação de 

inépcia da inicial por ausência de especificação correta do valor de 

eventual indenização. Sobre a ausência de pressuposto de constituição e 

de desenvolvimento válido e regular do processo, em virtude de 

irregularidade no comprovante de residência do autor, o que, segundo a 

requerida, prejudicaria a fixação da competência, impende esclarecer que, 

como bem sustentado na impugnação, de acordo com a Súmula 540, do 

STJ “na ação de cobrança do seguro DPVAT, constitui faculdade do autor 

escolher entre os foros do seu domicílio, do local do acidente ou ainda do 

domicílio do réu”. Assim, considerando que o endereço da seguradora é 

em Cuiabá, ainda que o comprovante juntado com a inicial esteja em nome 

de terceiro, de maneira algum isso afetaria a competência deste juízo para 

processar o feito. Rejeito, portanto, tais preliminares, salientando que a 

alegada carência da ação se refere ao próprio mérito da demanda, na 

medida em que envolve a liquidação administrativa do sinistro e será 

apreciada na sequência. Quanto ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. O acidente sofrido pela autora e o nexo causal entre os 

danos por ela sofridos são incontestes, tanto que as partes não se 

divergem nesse ponto, como se infere da peça de defesa, o que não 

poderia ser diferente, diante da farta documentação carreada com a inicial 

comprobatória de tais fatos. Em perícia médica judicial, a demandante foi 

diagnosticada com sequelas em membro inferior direito, o que se confirma 

na “Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que 

concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. 

Nessa esteira, restando comprovada, extreme de dúvida, através dos 

documentos carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, 

que a invalidez parcial da requerente decorre de acidente de trânsito, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, a 

requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva as funções de 

membro inferior direito, quantificadas em 50%, assim se inferindo do laudo 

médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial acima descrita 

corresponde a 70%, logo, considerando que a lesão foi quantificada em 

50%, revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 70% do valor total 

da cobertura, que resulta em R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e 

cinco reais). Assim, considerando o valor já percebido pela autora quando 

da regulação do sinistro, no montante de R$ 2.193,75 (dois mil, cento e 

noventa e três reais e setenta e cinco centavos), sobeja-lhe o direito de 

receber a diferença de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos). Por fim, quanto ao prequestionamento, 

com a manifestação específica sobre as matérias constitucionais, com 

vistas a eventual interposição de recurso, pleiteado pela requerida, cabe 

assinalar que tal exigência para a interposição de recurso especial ou 

extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não 

precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos 

legais ou constitucionais apresentados. Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado por Rita Marikele Cardoso na Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 

(dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) - (Anexo 

da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, cabendo pontuar, quanto à fixação da verba 

honorária, que quando for ínfimo o valor da condenação, como neste 

caso, a jurisprudência te adotado o seguinte posicionamento: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, com suporte no art. 85, § 

8º, do CPC, fixo os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em 

conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço, cumprindo salientar não se aplicar aqui 

as normas do art. 86, do CPC, dado o princípio da causalidade, já que o 

pagamento efetivada pela requerida em sede administrativa foi inferior ao 

que era devido. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim 

certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora 

para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as contrarrazões 

no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. P.I.C.
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JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. EDIVAN SOUSA MORAIS, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Danos Morais” em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 21 de 

outubro de 2018 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a 

fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e 

os danos morais sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido fratura em 

membro inferior esquerdo e demais lesões a serem apuradas, fazendo, 

assim, jus ao pagamento de indenização em grau maior, ou seja, em 100%. 

Sustenta a legitimidade passiva da seguradora, conforme lista SUSEP, 

pugnando pela procedência do pleito, bem como que a comunicação entre 

as partes só ocorra mediante o processo. Pede, ainda, sejam os 

honorários fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ou em 

20% sobre o valor da causa, caso o direito reconhecido seja irrisório, 

conforme § 8º, do art. 85, do CPC. Ao final, para fins de 

prequestionamento, pede que conste na sentença sobre a negativa de 

vigência dos arts. 5º, “caput” e parágrafos da Lei 6.194/74, art. 5º, XXXIV 

alínea “a” e art. 5º, XXXV da Constituição da República, além da violação 

aos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da 

proteção da confiança, bem como o entendimento jurisprudencial da 

caracterização do interesse de agir, conforme parâmetros do RE n. 

631240/MG. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada. A audiência de conciliação restou 

inexitosa, saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo 

pericial apresentado no referido ato processual, apontando lesões 

parciais incompletas, quantificadas em 10% e 75%. Em contestação, a 

requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme 

Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a ausência de documentação 

necessária ao processamento administrativo, bem como de pressupostos 

de constituição válida do processo em razão do comprovante de 

residência estar em nome de terceiro, pugnando, por isso, pela extinção 

do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 

Quanto ao mérito, alega que, não haver prova de que o acidente tenha 

sido causado por veículo ou mesmo do nexo de causalidade entre esse 

acidente e o dano sofrido e refuta a pretensão quanto aos danos morais. 

Requer, por fim, o acolhimento das preliminares arguidas e extinção do 

processo sem resolução do mérito ou a improcedência do pedido. Pede, 

ainda, a fixação dos juros a partir da citação válida, correção monetária 

conforme a data do ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, 

nos termos do art. 85, do CPC. Em impugnação, o autor reitera os termos 

da inicial e pede a condenação da requerida em litigância de má-fé. É o 

relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, 

impõe-se a análise das preliminares arguidas pela requerida, consistentes 

na inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da lide e na ausência de 

requerimento administrativo e de pressuposto de constituição válida do 

processo. No que tange ao pedido de inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da lide, assinale-se não ser possível o acolhimento da 

pretensão, haja vista que qualquer seguradora que faça parte do 

consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, 

dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 

7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar em face 

de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "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. (...). 5. Tendo em 
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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. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de decisão administrativa por suposta 

ausência dos documentos indispensáveis não enseja a extinção do 

processo por falta de interesse de agir. No tocante à alegada ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo em razão do comprovante de endereço estar em nome de 

terceira pessoa, cumpre esclarecer que, de acordo com a Súmula 540, do 

STJ “na ação de cobrança do seguro DPVAT, constitui faculdade do autor 

escolher entre os foros do seu domicílio, do local do acidente ou ainda do 

domicílio do réu”. Assim, considerando que o endereço da seguradora é 

em Cuiabá, ainda que o comprovante juntado com a inicial esteja em nome 

de terceiro, de maneira alguma isso afetaria a competência deste juízo 

para processar o feito, independentemente do endereço comprovado ou 

do local onde ocorreu o acidente. Rejeito, portanto, as preliminares. 

Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova prevista no 

Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as 

normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e a 

escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, 

relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência policial e em laudo 

médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência 

dos danos sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, 

bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas 

em membro inferior esquerdo e mão esquerda, o que foi confirmado na 

“Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que 

concluiu tratar-se de lesões parciais incompletas, quantificadas em 10% e 

75%. Desta feita, restando comprovada, extreme de dúvida, através dos 

documentos carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, 

que a invalidez parcial do requerente decorre de acidente de trânsito, 

afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se 

aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o requerente teve 

afetadas de forma parcial e definitiva as funções de um de membro 

inferior e mão esquerdos, quantificadas em 10% e 75%, assim se 

inferindo do laudo médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa 

à Lei n. 11.945/2009, as perdas anatômicas e/ou funcionais parciais 

descritas correspondem a 70% cada, logo, considerando que as lesões 

foram quantificadas em 10% e 75%, revela-se justa e adequada a fixação 

de 10% de 70% e 75% de 70% do valor total da cobertura, que resulta em 

R$ 8.032,50 (oito mil, trina e dois reais e cinquenta centavos), que é 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067917/2/2020 Página 76 de 229



somatória das lesões (R$ 7.087,50 + R$ 945,00). Referente à proibição da 

requerida de comunicar-se com o autor extra processo, que, conforme 

sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte requerida 

não deverá procurar a parte autora em sua residência para tratar de 

assunto relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou 

convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da 

distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser discutida ou 

solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, especialmente 

porque a proibição de abordagem na residência da parte autora não trará 

nenhum prejuízo à parte ré. Respeitante à condenação da requerida ao 

pagamento de danos morais, cumpre salientar que a negativa ao 

pagamento da indenização, por si só, não caracteriza o abalo moral 

sustentado pelo demandante, uma vez que não restou seguramente 

demonstrada a existência de circunstância especial capaz de atingir os 

direitos de personalidade, tendo sido esse o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL – 

NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - 

MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do seguro 

pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação 

não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão 

à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Sobre o argumento de 

que a parte ré deverá ser condenada como litigante de má-fé por ter 

falseado a verdade ao afirmar que inexistiu processo administrativo, 

mesmo diante da robusta prova carreada aos autos do exaurimento da via 

administrativa, cumpre anotar que, realmente, a inicial veio instruída com 

documento que demonstra a protocolização de requerimento administrativo 

endereçado ao Presidente da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. Contudo, a seguradora, em sua peça de defesa, apesar de 

reconhecer a protocolização do requerimento administrativo, diz que tal 

pedido não consta no site da empresa por não ter cumprido as exigências 

da seguradora para a juntada dos documentos necessários. Vê-se, do 

exposto, que a empresa requerida não negou a protocolização do pedido 

administrativo, apenas esclareceu que tal pedido não chegou a ser 

processado por ausência dos documentos necessários exigidos para a 

regulação administrativa do sinistro, não caracterizando, assim, nenhuma 

das hipóteses elencadas no art. 80 do Código de Processo Civil, até 

porque a configuração da litigância de má-fé, na hipótese descrita no art. 

80, II, do CPC, requer a presença de elementos que denotem a real 

intenção do litigante em faltar com a verdade, a fim de confundir a parte 

adversa ou de iludir o julgador, para a obtenção de vantagem no 

processo, situação não verificada, uma vez que a empresa requerida 

reconheceu a existência do pedido administrativo e afirmou que o pleito só 

não se consolidou por conta da ausência de documentos essenciais. 

Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência, a 

condenação em litigância de má-fé exige o preenchimento de três 

requisitos, quais sejam, que a conduta esteja inserida dentre as hipóteses 

previstas no art. 80, que à parte tenha sido dada oportunidade de se 

defender e, por último, que a conduta tenha trazido prejuízo à parte 

adversa, consoante se observa dos seguintes julgados: “Para a 

condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o preenchimento de 

três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma 

das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que a parte 

tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da 

sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 135/187, 

146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Por fim, quanto ao prequestionamento, com a manifestação 

específica sobre as matérias constitucionais, com vistas a eventual 

interposição de recurso, pleiteado pelo autor, cabe assinalar que tal 

exigência para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve 

ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar 

expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou 

constitucionais apresentados. Diante do exposto, julgo parcialmente 

procedente o pedido formulado por Edivan Sousa Morais na Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor R$ 8.032,50 (oito 

mil, trinta e dois reais e cinquenta centavos) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Quanto aos honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade, 

cumpre assinalar que a parte que deu causa à propositura da ação deve 

responder pelas despesas processuais. O não atendimento do 

requerimento administrativo configura resistência injustificada a impor a 

condenação do réu ao pagamento dos honorários de sucumbência, tendo 

sido esse o entendimento da jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO 

CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE 

COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO 

PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado 

para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao 

pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as 

custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio 

da causalidade.” (TJMT – N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de 

Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, 

condeno, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre 

o valor da condenação, nos termos do § 2º, do art. 85 do CPC, levando-se 

em conta a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o 

prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, 

dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009050-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS
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Vistos. LUIZ FERNANDO DA SILVA RODRIGUES, qualificado nos autos, 

propôs “Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Danos 

Morais” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa 

jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, 

no dia 26 de fevereiro de 2019 sofreu um acidente de trânsito, que 

resultou em sua incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os 

documentos anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida 

se nega a fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o 

interesse de agir e os danos morais sofridos em decorrência disso. Diz ter 

sofrido fratura em membro inferior esquerdo e demais lesões a serem 

apuradas, fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização em grau 

maior, ou seja, em 100%. Sustenta a legitimidade passiva da seguradora, 

conforme lista SUSEP, pugnando pela procedência do pleito, bem como 

que a comunicação entre as partes só ocorra mediante o processo. Pede, 

ainda, sejam os honorários fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais) ou em 20% sobre o valor da causa, caso o direito reconhecido seja 

irrisório, conforme § 8º, do art. 85, do CPC. Ao final, para fins de 

prequestionamento, pede que conste na sentença sobre a negativa de 

vigência dos arts. 5º, “caput” e parágrafos da Lei 6.194/74, art. 5º, XXXIV 

alínea “a” e art. 5º, XXXV da Constituição da República, além da violação 

aos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da 

proteção da confiança, bem como o entendimento jurisprudencial da 

caracterização do interesse de agir, conforme parâmetros do RE n. 

631240/MG. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada. A audiência de conciliação restou 

inexitosa, saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo 

pericial apresentado no referido ato processual, apontando lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, 

sustentando, ainda, a ausência de documentação necessária ao 

processamento administrativo, pugnando pela extinção do feito sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Pede, ainda, a 

retificação do valor da causa de acordo com o proveito econômico 

almejado. Quanto ao mérito, alega que, não haver prova de que o acidente 

tenha sido causado por veículo ou mesmo do nexo de causalidade entre 

esse acidente e o dano sofrido e refuta a pretensão quanto aos danos 

morais. Requer, por fim, o acolhimento das preliminares arguidas e 

extinção do processo sem resolução do mérito ou a improcedência do 

pedido. Pede, ainda, a fixação dos juros a partir da citação válida, 

correção monetária conforme a data do ajuizamento da ação e honorários 

em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. Em impugnação, o 

autor reitera os termos da inicial e pede a condenação da requerida em 

litigância de má-fé. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, 

ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas 

pela requerida, consistentes na inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da lide, na ausência de requerimento administrativo e na 

regularização do valor da causa. No que tange ao pedido de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da lide, assinale-se não ser possível o 

acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer seguradora que faça 

parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro 

DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos 

do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "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. (...). 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 
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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. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de decisão administrativa por suposta 

ausência dos documentos indispensáveis não enseja a extinção do 

processo por falta de interesse de agir. Quanto ao valor da causa, 

nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, de 

acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa será “na 

ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido”, 

de sorte que se a demandante pretende receber a quantia de até o teto do 

seguro DPVAT, que é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

conforme prevê a Lei n. 6.194/74, mais R$ 15.000,00 (quinze mil reais) de 

danos morais, não há se falar em retificação do valor da causa, fixado em 

R$ 28.500,00 (vinte oito mil e quinhentos reais), mesmo porque sem a 

quantificação da lesão não é possível atribuir valor exato do proveito 

econômico pretendido. Rejeito, portanto, as preliminares. Respeitante ao 

mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está 

previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o 

amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de 

início, quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa 

do Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência policial e em laudo 

médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência 

dos danos sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, 

bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas 

em membro inferior direito, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para 

Fins de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão 

parcial incompleta, quantificada em 50%. Desta feita, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial do 

requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação 

de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser 

indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização em 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No 

caso em apreço, o requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva 

as funções de membro inferior direito, quantificadas em 50%, assim se 

inferindo do laudo médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa 

à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial descrita 

corresponde a 70%, logo, considerando que a lesão foi quantificada 50%, 

revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 70% do valor total da 

cobertura, que resulta em R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais). Referente à proibição da requerida de comunicar-se com o 

autor extra processo, que, conforme sustentado na peça primeira, uma 

vez ajuizada a ação, a parte requerida não deverá procurar a parte autora 

em sua residência para tratar de assunto relacionado ao processo, 

sobretudo para persuadi-la ou convencê-la a desistir da ação, cumprindo 

salientar que, a partir da distribuição da ação, toda e qualquer questão 

deverá ser discutida ou solucionada nos autos. Logo, merece guarida a 
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pretensão, especialmente porque a proibição de abordagem na residência 

da parte autora não trará nenhum prejuízo à parte ré. Respeitante à 

condenação da requerida ao pagamento de danos morais, cumpre 

salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por si só, não 

caracteriza o abalo moral sustentado pelo demandante, uma vez que não 

restou seguramente demonstrada a existência de circunstância especial 

capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO 

DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE 

- DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 

DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do 

seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal 

situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta 

em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Sobre o argumento de 

que a parte ré deverá ser condenada como litigante de má-fé por ter 

falseado a verdade ao afirmar que inexistiu processo administrativo, 

mesmo diante da robusta prova carreada aos autos do exaurimento da via 

administrativa, cumpre anotar que, realmente, a inicial veio instruída com 

documento que demonstra a protocolização de requerimento administrativo 

endereçado ao Presidente da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. Contudo, a seguradora, em sua peça de defesa, apesar de 

reconhecer a protocolização do requerimento administrativo, diz que tal 

pedido não consta no site da empresa por não ter cumprido as exigências 

da seguradora para a juntada dos documentos necessários. Vê-se, do 

exposto, que a empresa requerida não negou a protocolização do pedido 

administrativo, apenas esclareceu que tal pedido não chegou a ser 

processado por ausência dos documentos necessários exigidos para a 

regulação administrativa do sinistro, não caracterizando, assim, nenhuma 

das hipóteses elencadas no art. 80 do Código de Processo Civil, até 

porque a configuração da litigância de má-fé, na hipótese descrita no art. 

80, II, do CPC, requer a presença de elementos que denotem a real 

intenção do litigante em faltar com a verdade, a fim de confundir a parte 

adversa ou de iludir o julgador, para a obtenção de vantagem no 

processo, situação não verificada, uma vez que a empresa requerida 

reconheceu a existência do pedido administrativo e afirmou que o pleito só 

não se consolidou por conta da ausência de documentos essenciais. 

Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência, a 

condenação em litigância de má-fé exige o preenchimento de três 

requisitos, quais sejam, que a conduta esteja inserida dentre as hipóteses 

previstas no art. 80, que à parte tenha sido dada oportunidade de se 

defender e, por último, que a conduta tenha trazido prejuízo à parte 

adversa, consoante se observa dos seguintes julgados: “Para a 

condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o preenchimento de 

três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma 

das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que a parte 

tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da 

sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 135/187, 

146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Por fim, quanto ao prequestionamento, com a manifestação 

específica sobre as matérias constitucionais, com vistas a eventual 

interposição de recurso, pleiteado pelo autor, cabe assinalar que tal 

exigência para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve 

ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar 

expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou 

constitucionais apresentados. Diante do exposto, julgo parcialmente 

procedente o pedido formulado por Luiz Fernando da Silva Rodrigues na 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Quanto aos honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade, 

cumpre assinalar que a parte que deu causa à propositura da ação deve 

responder pelas despesas processuais. O não atendimento do 

requerimento administrativo configura resistência injustificada a impor a 

condenação do réu ao pagamento dos honorários de sucumbência, tendo 

sido esse o entendimento da jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO 

CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE 

COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO 

PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado 

para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao 

pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as 

custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio 

da causalidade.” (TJMT – N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de 

Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, 

condeno, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do § 8, do art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da 

demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as 

contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001317-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

NELSON GABRIEL BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

ANA CLAUDIA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos ... ANA CLÁUDIA BARBOSA, NELSON GABRIEL BARBOSA DA 

SILVA e ANA MARIA BARBOSA DA SILVA, todos qualificados nos autos, 

propuseram “Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT” em face 

de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificada, porque, segundo alegam, o genitor dos 

dois primeiros autores, Sr. Madson da Silva, veio a óbito no dia 8.10.2018, 
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decorrente de um acidente sofrido no momento em que conduzia um trator, 

conforme atestam os inclusos documentos, fazendo, jus, assim, à integral 

prevista na Lei n. 6.194/74, com redação dada pela Lei n. 11.482/2007. 

Requer o processamento da ação para, ao final, condenar a requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório DPVAT correspondente, na forma 

prevista na Lei n. 6.194/74. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da requerida. Em contestação, a parte 

ré argui, em preliminar, a necessidade de alteração do polo passivo para 

inclusão da empresa Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT 

S/A, ilegitimidade ativa da parte autora e, por fim, a inépcia da inicial por 

falta de interesse de agir decorrente do não exaurimento da via 

administrativa. Quanto ao mérito, diz que não há cobertura do seguro 

DPVAT para o caso fortuito noticiado nos autos, enfatizando que o 

acidente ocorreu em área agrícola com trator que não se encontrava em 

circulação em via pública. Afirma que os documentos trazidos com a inicial 

são inservíveis para demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e 

a morte da vítima, salientando que o boletim de ocorrência policial 

elaborado unilateralmente e por declaração de terceiros não pode ser 

considerado. Argumenta que, caso seja procedente o pedido, a 

indenização deverá ocorrer de acordo com a Lei 11.482/07. A audiência 

de conciliação resultou inexitosa. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil, impondo-se a análise das preliminares arguidas na peça de 

defesa. Assinale-se, quanto à primeira preliminar – alteração do polo 

passivo para inclusão Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT 

S/A –, que tal pretensão não merece acolhimento porque qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a 

indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as 

seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o 

beneficiário da indenização, pleiteá-la em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No 

caso em apreço, o beneficiário à indenização optou pela requerida, não 

havendo, desse modo, que se falar em ilegitimidade. Quanto à segunda e 

última preliminar –inépcia da inicial por falta de interesse de agir decorrente 

do não exaurimento da via administrativa –, saliente-se que o Supremo 

Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 

839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão 

resistida e para a configuração da necessidade de intervenção 

jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o 

prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos seguintes 

arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, 

RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - 

destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE 

SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS 

OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. 

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. 

INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE 

OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO 

EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo prévio perante a 

seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a justificar a 

propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse de se 

ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito inafastável do 

acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que exista o direito 

processual de ação, devem estar presentes as condições da ação, sem 

os quais não se justifica o integral desenvolvimento da atividade 

jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das vias 

administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento administrativo, 

o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte de gerar a 

pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção do Poder 

Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu, por bem, aplicar analogicamente 

às demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos 

realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir 

nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi 

contestada a ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "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. (...). 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. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). No caso em apreço, 

foi protocolizado o requerimento administrativo, bem como contestada a 

ação pela parte ré, não havendo, assim, que se falar em extinção do 

processo por falta de interesse de agir simplesmente porque não foi 

decidido o procedimento por suposta ausência dos documentos 

necessários. Respeitante à terceira e última preliminar – ilegitimidade ativa 

– assinale-se que tal pretensão não merece acolhimento porque segundo 

entendimento da jurisprudência mato-grossense a indenização de seguro 

obrigatório em caso de morte da vítima surge somente em razão e após a 

sua configuração, ou seja, esse direito patrimonial não é preexistente ao 

óbito da pessoa acidentada, sendo, portanto, direito dos beneficiários, a 

afastar a inclusão dos irmãos do falecido, assim se conferindo do 

seguinte aresto: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – 

INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – 

AUSÊNCIA DE MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO – 

ILEGITIMIDADE ATIVA DE HERDEIRO – AFASTADA - NEXO CAUSAL – 
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BOLETIM DE OCORRÊNCIA – HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO PERICIAL 

JUDICIAL – DEMONSTRADO - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO - APLICAÇÃO 

DA LEI 11.945/09 - REFORMATIO IN PEJUS – IMPOSSIBILIDADE - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As lesões classificadas 

como de órgãos internos, de difícil constatação pelo leigo, necessitam de 

declaração profissional, bem como aquelas atestadas como estruturais, a 

apresentar ao depois, sequelas, que somente podem ser diagnosticadas 

por perito médico. A aceitação da presunção de ciência inequívoca que 

independa de laudo médico somente se verifica nas hipóteses em que a 

invalidez é notória, como por exemplo, nas amputações (STJ no PET no 

REsp nº 1388030 – MG). O direito à indenização do seguro DPVAT por 

invalidez permanente integra o patrimônio da vítima e transmite-se aos 

seus sucessores com o falecimento do titular, que, portanto, têm 

legitimidade para propor a ação de cobrança da quantia correspondente 

(STJ AREsp 266494/MG). O boletim de ocorrência não é documento 

imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o 

dano do segurado. É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico 

elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a 

incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado. Observada 

a vedação da reformatio in pejus pelo nosso ordenamento jurídico, não há 

como alterar a sentença atacada quanto ao estabelecimento da verba 

securitária. Impossível o atendimento de pedido recursal, de modificação 

do quantum indenizatório, de salários mínimos vigentes à época do 

sinistro, para a determinação de que o pagamento do seguro obrigatório 

DPVAT se submeta à MP 340/2006, convertida na Lei 11.482/2007, que 

estabeleceu a indenização em valor fixo de, no máximo, R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) por morte ou invalidez permanente.” (TJMT – 

N.U 0008232-95.2012.8.11.0002, Câmaras Cíveis de Direito Privado – 

Sebastião Barbosa Farias – Primeira Câmara de Direito Privado, j. 

3.12.2019 – DJe 10.12.2019 - destaquei). Logo, sendo os autores filhos e 

ex-companheira do de cujus, assim se inferindo dos documentos trazidos 

para os autos, sobretudo da certidão de óbito, bem como da declaração 

prestada pelos dois primeiros autores, que informam que o falecido vivia 

em regime de união estável com a Sra. Ana Cláudia Barbosa , não se 

sustentando, desse modo, o argumento da parte ré. Assim, AFASTO as 

preliminares. Quanto ao mérito, saliente-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Registre-se, de início, não se aplicar no caso em tela a inversão do ônus 

da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, porque 

ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou do 

produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 

OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE 

DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS 

DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, 

NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE 

ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no 

âmbito da contratação de seguro facultativo, as normas protetivas do 

Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório 

(DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na 

qual não há acordo de vontade entre as partes, tampouco qualquer 

ingerência das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT 

nas regras atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; 

hipóteses de cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de 

inexistir sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou 

fornecedor pelo segurado, revela-se ausente relação consumerista na 

espécie, ainda que se valha das figuras equiparadas de consumidor 

dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – 

REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 

17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - destaquei). Por outro lado, de acordo com a 

nova sistemática processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, segundo a qual, nas palavras do jurista 

Luiz Guilherme Marinoni e outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de 

maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de 

atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do 

direito material afirmado em juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição 

dinâmica do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do 

ônus probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua 

tal ônus àquela parte que possui maior facilidade na produção da prova, 

quando presentes as hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do 

CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). Tal entendimento já 

vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da promulgação do novo 

CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. 

INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL ORIGEM 

TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do ônus 

probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora do 

contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da parte autora, 

justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de 

demonstrar o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte 

demandante, o que importaria em delonga desnecessária na solução do 

litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte autora, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, nos termos do § 1º, do art. 373, do Código de Processo Civil, 

cumprindo salientar que tal ato não tem o condão de obrigar a empresa 

seguradora ao pagamento das despesas decorrentes da perícia, mas 

sofrerá as consequências de sua não realização, presumindo-se 

verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos da jurisprudência, in 

verbis: “A inversão do ônus da prova não tem o efeito de obrigar a parte 

contrária a pagar as custas da prova requerida pelo consumidor, mas 

sofre as consequências de não produzi-la” (STJ-RP 115/282: 3ª T.., REsp 

435.155), “ou seja, presumir-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo 

autor” (STJ-2ª T., REsp 871.350, Min. Eliana Calmon, j. 13.5.08, DJU 

26.5.08) Em atenção ao argumento da parte ré de que o boletim de 

ocorrência lavrado unilateralmente após o acidente por declaração 

prestada por terceiro, assinale-se que tal documento não precisa, 

necessariamente, acompanhar a peça primeira, quando existirem outros 

documentos que comprovem o sinistro e as lesões, assim se conferindo 

do aresto a seguir transcrito: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – 
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BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL 

COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE 

QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a inicial veio instruída com documentos 

que demonstram que o de cujus falecera no momento do acidente de 

trator. Os documentos anexados aos autos consistem em boletim de 

ocorrência policial, bem como em certidão de óbito, que, ao contrário do 

afirmado pela ré, demonstram, que o óbito do Sr. Madson da Silva ocorreu 

no momento do acidente em 8.10.2018, cumprindo salientar que a própria 

certidão de óbito atesta que a morte decorreu de “choque 

hipovolêmico/rotura vascular/esmagamento pélvico – acidente de trator – 

p. 38). Saliente-se ser desnecessária, neste caso, a realização de prova 

indireta consistente na análise do prontuário médico da vítima, tendo em 

vista que a própria certidão de óbito atesta que o falecimento decorreu de 

acidente de trator em atividade agrícola, cumprindo ressaltar que a 

alegada ausência de cobertura contraria firme jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça de que a caracterização do infortúnio como acidente 

de trabalho não impede, necessariamente, que esse também seja 

considerado como um acidente causado por veículo automotor e, portanto, 

coberto pelo DPVAT. e que a situação de o automotor de circulação 

terrestre não estar se descolocando não desnatura a indenização do 

DPVAT, visto que o fato de o veículo de via terrestre ter participação ativa 

no acidente, que provocou danos pessoais, cobertos pela modalidade 

securitária, é o bastante para o seu recebimento (AGIn no AREsp 

1261194/RS – Rela. Maria Isabel Gallotti, DJe 2.4.2019). Outro julgado 

neste sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE - REJEITAR - BOLETIM DE OCORRENCIA 

REALIZADO DIAS APÓS O ACIDENTE - IRRELEVANCIA - ACIDENTE 

ENVOLVENDO TRATOR - VEÍCULO AUTOMOTOR - ACIDENTE DE 

TRABALHO - IRRELEVÂNCIA - CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE - 

NEXO CAUSAL ENTRE A LESÃO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - MANTER 

DISTRIBUIÇÃO NA FORMA COMO FIXADA EM SENTENÇA. –(...). - O fato 

de o Boletim de Ocorrência ter sido registrado posteriormente à ocorrência 

do acidente, por si só, não afasta o nexo de causalidade. - O trator é 

veículo automotor e se encontra em virtude disso sujeito a registro, e em 

consequência a seguro obrigatório de danos pessoais - DPVAT, para que 

venha a cobrir os danos ocorridos em acidente automobilístico. - É firme a 

jurisprudência do STJ no sentido de que a caracterização do infortúnio 

como acidente de trabalho, por si só, não afasta a cobertura do seguro 

obrigatório - DPVAT, haja vista que também poderá ser considerado como 

um acidente causado por veículo automotor. - De acordo com o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para se obter proveito na 

indenização desejada, necessário se faz que o veículo se constitua em 

causa determinante do dano, de modo que este seja causado pelo veículo, 

ou por sua carga. - Comprovado nos autos o nexo causal entre o acidente 

automobilístico e as lesões sofridas pela parte autora, é devida a 

indenização do Seguro Obrigatório de Pessoais causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT). - Havendo sucumbência 

recíproca, a condenação das partes ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios deve se pautar pelo critério da 

proporcionalidade.” (TJMG - Apelação Cível 1.0481.15.003571-7/001, Rel. 

Desa. Shirley Fenzi Bertão , 11ª Câmara Cível, j. 5.5.2020 – DJe 11.2.2020 

– destaquei). Nesse contexto, estando comprovada, extreme de dúvida, 

através dos documentos carreados ao processo que a morte do de cujus 

decorreu de acidente de trator agrícola no dia 8.10.2018, afastando, 

assim, a alegação de ausência de nexo causal, impondo-se, assim, a 

responsabilização da parte ré pelo pagamento integral da indenização de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), previsto no 3º, da Lei n. 

6.194/74). Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos formulados 

por Ana Cláudia Barbosa, Ana Maria Barbosa da Silva e Nelson Gabriel 

Barbosa da Silva na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do 

valor de 13.5.00,00 (treze mil e quinhentos reais), que corresponde à 

totalidade do valor previsto no Anexo da Lei n. 11.945/2009, que deverá 

ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 

580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar 

da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno também a parte ré ao 

pagamento das custas processuais, bem como em honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, levando-se em conta a 

natureza da demanda, que não é tida de maior complexidade, o bom 

trabalho desenvolvido pelo advogado e o razoável tempo exigido para o 

seu serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado 

pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, 

querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo 

recurso e depois de decorrido o prazo para as contrarrazões, à instância 

superior, para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, CPC). P. R.I. C. [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006884-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. SAMUEL JOSÉ DA SILVA, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório” em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 11 de fevereiro de 2018 sofreu 

um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e 

permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. Diz 

ter requerido administrativamente a indenização que, todavia, foi negada, 

mesmo tendo sofrido invalide permanente descrita como fratura em 

membro inferior direito, TCE e arcos costais. Pede, pois a procedência do 

pleito, com a condenação da requerida ao pagamento do seguro em valor 

de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme a 

quantificação das lesões, com a fixação da verba honorária em R$ 

3.000,00 (três mil reais). Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da demandada. Em contestação, a 

requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme 

Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a ausência de requerimento 

administrativo e, por isso, pugna pela extinção do processo sem resolução 

do mérito por ausência de interesse processual, requerendo, ainda, a 

adequação do valor da causa conforme o efetivamente perseguido. No 

mérito, diz que o autor não comprova o seu direito indenizatório, vez que a 

documentação que acompanha a inicial é insuficiente a demonstrar o nexo 

de causalidade entre a suposta lesão e o acidente de trânsito descrito. 

Afirma que a condenação, caso ocorra, só deverá ser estabelecida após 

a comprovação da invalidez, mediante perícia médica, observando-se, 

obrigatoriamente, a Tabela de Danos de Pessoas anexa à referida lei, e 

que os juros deverão incidir da citação válida e a correção monetária a 

partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ). Requer, por fim, o 

acolhimento das preliminares arguidas e, no mérito, pugna pela 

improcedência do pedido. Pede, ainda, a fixação dos juros a partir da 

citação válida, correção monetária conforme a data do ajuizamento da 

ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. A 

audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para 

se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesões parciais incompletas, quantificadas em 

75%, 10% e 10% cada. Em impugnação à contestação, o autor refuta as 

teses da defesa e reitera os termos da inicial, pugnando pelo julgamento 

antecipado da lide. As partes não se opuseram ao resultado obtido em 

perícia. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 
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sentença, por não haver necessidade de produção de outras provas, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de 

adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas pela 

requerida, consistentes na inclusão da Seguradora Líder no polo passivo 

da lide e na ausência de requerimento administrativo/não exaurimento da 

via administrativa. No que tange ao primeiro ponto, assinale-se não ser 

possível o acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer seguradora 

que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do 

seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos 

termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, 

demandar em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o 

entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "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. (...). 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. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a ré contestado a ação, a 

ausência de decisão administrativa por suposta ausência dos documentos 

indispensáveis não enseja a extinção do processo por falta de interesse 

de agir. Quanto ao valor da causa, nenhuma razão assiste à requerida em 

suas argumentações, pois, de acordo com o que prevê o art. 292, V, do 

CPC, o valor da causa será “na ação indenizatória, inclusive a fundada em 

dano moral, o valor pretendido”, de sorte que se a demandante pretende 

receber a quantia de até o teto do seguro DPVAT, que é de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), não há se falar em retificação do valor da 

causa, mesmo porque sem a quantificação da lesão não é possível atribuir 

valor exato do proveito econômico pretendido. Assim, AFASTO as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Os documentos anexados aos autos, consistentes em 

boletim de ocorrência policial e em laudo médico, ao contrário do afirmado 

pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos sofridos pelo 

requerente decorrente do acidente de veículo, bem como o nexo de 

causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas seguimento da 

coluna cervical, estrutura torácica e joelho direito, o que foi confirmado na 

“Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que 

concluiu tratar-se de lesões parciais incompletas, quantificadas em 75%, 

10% e 10% respectivamente. Outrossim, restando comprovada, extreme 

de dúvida, através dos documentos carreados ao processo, sobretudo os 

documentos médicos, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o 

requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva as funções do 

seguimento da coluna cervical, estrutura torácica e joelho direito, 

quantificadas em 75%, 10% e 10% cada, assim se inferindo do laudo 

médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, as perdas anatômicas e/ou funcionais parciais acima 

descritas correspondem a 25% (seguimento da coluna cervical); 100% 
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(estrutura torácica) e 25% (joelho), logo, considerando que as lesões 

foram quantificadas em 75%, 10% e 10% consecutivamente, revela-se 

justa e adequada a fixação de 75% de 25%; 10% de 100% e 10% de 

25%, do valor total da cobertura, que resulta em R$ 4.218,75 (quatro mil, 

duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos). Diante do exposto, 

julgo procedente o pedido formulado por Samuel José da Silva na Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 4.218,75 

(quatro mil, duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos) - (Anexo 

da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, cabendo pontuar, quanto à fixação da verba 

honorária, que quando for ínfimo o valor da condenação, como neste 

caso, a jurisprudência te adotado o seguinte posicionamento: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, com suporte no art. 85, § 

8º, do CPC, fixo os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em 

conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço, cumprindo salientar não se aplicar aqui 

as normas do art. 86, do CPC, dado o princípio da causalidade. Decorrido o 

prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, 

dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. P.I.C.
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Vistos ... ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS e FLÁVIA ADRIANA 

PEREIRA GUIMARÃES, qualificados nos autos, propuseram “Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, o Sr. João Thiago Guimarães Santos, 

filhos dos requerentes, sofreu um acidente de trânsito no dia 21 de julho 

de 2018 (atropelamento por caminhão), sendo encaminhado pela equipe 

do SAMU para a Unidade de Pronto Atendimento e, posteriormente, em 

razão da gravidade dos ferimentos, levado para o Hospital Regional de 

Rondonópolis-MT, onde se submeteu a procedimento cirúrgico para 

fixação da fratura de fêmur esquerdo. Esclarecem que no dia 26.8.2018, 

não resistindo ao trauma ocorrido e não respondendo ao tratamento 

médico, a vítima veio a óbito, conforme atestam os inclusos documentos, 

fazendo, jus, assim, à integral indenização prevista na Lei n. 6.194/74, 

com redação dada pela Lei n. 11.482/2007. Requer o processamento da 

ação para, ao final, condenar a requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório DPVAT correspondente, na forma prevista na Lei n. 6.194/74. 

Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a 

citação da requerida. Em contestação, a parte ré argui, em preliminar, a 

necessidade de alteração do polo passivo para inclusão da empresa 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, bem como 

ausência dos documentos indispensáveis à propositura da ação (auto de 

necropsia e boletim de ocorrência). Quanto ao mérito, que os documentos 

trazidos com a inicial são inservíveis para demonstrar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a morte da vítima, enfatizando que, ainda 

que o acidente tivesse ocorrido em 21.7.2018, o falecimento só ocorreu 

em 26.8.2018, mais de vinte dias após e, mesmo assim, não existem 

documentos que comprovem que a vítima esteve em tratamento médico 

nesse período, sem contar o fato de que os documentos médicos estão 

ilegíveis. Afirma não ser devida a totalidade da indenização porque a parte 

autora não comprovou a existência de outros herdeiros. Apesar de 

intimada, a parte autora não impugnou a contestação. É o relatório. Decido. 

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver 

necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil, impondo-se a análise das preliminares arguidas 

na peça de defesa. Assinale-se, quanto à primeira preliminar – alteração 

do polo passivo para inclusão Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A –, que tal pretensão não merece acolhimento porque qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a 

indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as 

seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o 

beneficiário da indenização, pleiteá-la em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No 

caso em apreço, o beneficiário à indenização optou pela requerida, não 

havendo, desse modo, que se falar em ilegitimidade. Quanto à segunda e 

última preliminar –inépcia da inicial por ausência dos documentos 

indispensáveis – auto de necropsia – à propositura da ação – cumpre 

ressaltar que o boletim de ocorrência policial e o auto de necropsia não 

são os únicos documentos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente 

de trânsito, portanto, não constituem provas indispensáveis para o 

ajuizamento da ação, mas tão somente para o pagamento administrativo da 

indenização, mormente neste caso, onde a parte autora trouxe para os 

autos a certidão de óbito e os documentos médicos que demonstram o 

nexo causal entre o acidente e a morte. Neste sentido a jurisprudência 

mato-grossense: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE ATIVA E CARÊNCIA DE AÇÃO - REJEITADAS - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - ACIDENTE 

ENVOLVENDO VEÍCULO AUTOMOTOR - ÓBITO - NEXO DE CAUSALIDADE 

COMPROVADO - VERBA INDENIZATÓRIA QUE DEVE SER FIXADA 

LEVANDO EM CONTA O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA 

DA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO, NOS TERMOS DO ARTIGO 3°, “A”, DA LEI 

6.194/74 - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO - ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO 

DO VALOR - AUSÊNCIA DE PROVA - VERBA HONORÁRIA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. 1 – (...) 2- A lei não exige a juntada do laudo de 

necropsia para instruir o pedido de indenização, máxime quando os 

documentos dos autos comprovam o nexo de causalidade entre o 

acidente e o óbito, razão pela qual não há falar em carência da ação. (...).” 
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(TJMT – N.U 0003641-34.2010.8.11.0011, Desa. Clarice Claudino da Silva, 

Segunda Câmara de Direito Privado – j. 30.4.2014 – DJe 8.5.2014 – 

destaquei). Assim, AFASTO as preliminares. Quanto ao mérito, saliente-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, não 

se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista no Código 

de Defesa do Consumidor – CDC, porque ausente a opção de contratação 

e a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da parte autora, 

justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de 

demonstrar o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte 

demandante, o que importaria em delonga desnecessária na solução do 

litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte autora, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, nos termos do § 1º, do art. 373, do Código de Processo Civil, 

cumprindo salientar que tal ato não tem o condão de obrigar a empresa 

seguradora ao pagamento das despesas decorrentes da perícia, mas 

sofrerá as consequências de sua não realização, presumindo-se 

verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos da jurisprudência, in 

verbis: “A inversão do ônus da prova não tem o efeito de obrigar a parte 

contrária a pagar as custas da prova requerida pelo consumidor, mas 

sofre as consequências de não produzi-la” (STJ-RP 115/282: 3ª T.., REsp 

435.155), “ou seja, presumir-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo 

autor” (STJ-2ª T., REsp 871.350, Min. Eliana Calmon, j. 13.5.08, DJU 

26.5.08) Os documentos anexados aos autos, consistentes em certidão 

de óbito, em laudos, fichas de atendimento e internação, bem como em 

prontuários médicos, ao contrário do afirmado pela ré, demonstram, à 

saciedade, que o de cujus João Thiago Guimarães Santos sofreu acidente 

de veículo no dia 21.7.2018 e, por conta do sinistro, veio a óbito no dia 

26.8.2018, mais de 30 (trinta) dias após, em decorrência do acidente, 

cumprindo salientar que a própria certidão de óbito atesta que a morte 

decorreu de acidente de veículo. Saliente-se ser desnecessária, neste 

caso, a realização de prova indireta consistente na análise do prontuário 

médico da vítima, tendo em vista que a própria certidão de óbito atesta que 

o falecimento decorreu de acidente de trânsito. Em atenção ao argumento 

da parte ré de que a indenização não deverá ser paga integralmente por 

conta da não comprovação da existência de outros herdeiros, cumpre 

assinalar que, ao contrário do sustentado, os próprios autores afirmaram 

na declaração carreada ao processo que inexistem outros herdeiros, 

cabendo, assim, à parte ré, a prova em contrário dessa afirmação, dada a 

teoria da dinamização da inversão do ônus da prova, nos termos do § 1º, 

do art. 373, do CPC. Nesse contexto, estando comprovada, extreme de 

dúvida, através dos documentos carreados ao processo, sobretudo os 

documentos médicos, que a morte do irmão dos autores decorreu de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impondo-se, assim, a responsabilização da parte ré pelo 

pagamento integral da indenização de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), previsto no 3º, da Lei n. 6.194/74). Diante do exposto, julgo 

procedentes os pedidos formulados por Antonio Rodrigues dos Santos e 

Flávia Adriana Pereira Guimarães na Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT por morte em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de 13.5.00,00 (treze mil e 

quinhentos reais), que corresponde à totalidade do valor previsto no 

Anexo da Lei n. 11.945/2009, que deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros 

legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 

426). Condeno também a parte ré ao pagamento das custas processuais, 

bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, 

levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida de maior 

complexidade, o bom trabalho desenvolvido pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 
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(quinze) dias. Havendo recurso e depois de decorrido o prazo para as 

contrarrazões, à instância superior, para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, 

CPC). P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e 

MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. 

Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002654-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR MACARIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. MOACIR MACARIO DOS SANTOS, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança do Seguro DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 10 de dezembro de 2017 

sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial 

e permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. Diz 

ter sido atropelado e sofrido fratura em tornozelo direito, merecendo, por 

isso, ser indenizado em R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco 

reais), nos moldes da tabela anexa à Lei 6.194/74. Pede, pois, a 

procedência do pleito, enfatizando que a requerida não respondeu o seu 

pedido administrativo, pugnando, ao final, pela fixação da verba honorária 

em R$ 3.000,00 (três mil reais). Foram anexados documentos. Em 

despacho inaugural foi determinada a citação da demandada. Citada, a 

requerida apresentou defesa, na qual pede, preliminarmente, a inclusão da 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da 

lide, conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a ausência de 

requerimento administrativo e pugna pela extinção do processo sem 

resolução do mérito por ausência de interesse processual. No mérito, diz 

que o autor não comprova o seu direito indenizatório, vez que a 

documentação que acompanha a inicial é insuficiente a demonstrar o nexo 

de causalidade entre a suposta lesão e o acidente de trânsito descrito. 

Afirma que a condenação, caso ocorra, só deverá ser estabelecida após 

a comprovação da invalidez, mediante perícia médica, observando-se, 

obrigatoriamente, a Tabela de Danos de Pessoas anexa à referida lei, e 

que os juros deverão incidir da citação válida e a correção monetária a 

partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ). Requer, por fim, o 

acolhimento das preliminares arguidas e, no mérito, pugna pela 

improcedência do pedido. Pede, ainda, a fixação dos juros a partir da 

citação válida, correção monetária conforme a data do ajuizamento da 

ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. A 

audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para 

se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada em 75%. Em 

impugnação à contestação, o autor refuta as teses da defesa e reitera os 

termos da inicial. As partes não se opuseram ao resultado obtido em 

perícia. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, por não haver necessidade de produção de outras provas, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de 

adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas pela 

requerida, consistentes na inclusão da Seguradora Líder no polo passivo 

da lide e na ausência de requerimento administrativo/não exaurimento da 

via administrativa. No que tange ao primeiro ponto, assinale-se não ser 

possível o acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer seguradora 

que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do 

seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos 

termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, 

demandar em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o 

entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "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 
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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. (...). 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. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a ré contestado a ação, a 

ausência de decisão administrativa por suposta ausência dos documentos 

indispensáveis não enseja a extinção do processo por falta de interesse 

de agir. Assim, AFASTO as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre 

salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Os documentos 

anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência policial e em 

laudo médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a 

ocorrência dos danos sofridos pelo requerente decorrente do acidente de 

veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com 

sequelas no tornozelo direito, o que foi confirmado na “Avaliação Médica 

para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de 

lesão parcial incompleta, quantificada em 75%. Outrossim, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial do 

requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação 

de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser 

indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização em 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No 

caso em apreço, o requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva 

as funções do tornozelo direito, quantificadas em 75%, assim se inferindo 

do laudo médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial acima descrita 

corresponde a 25%, logo, considerando que a lesão foi quantificada em 

75%, revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 25% do valor total 

da cobertura, que resulta em R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos). Diante do exposto, julgo procedente o 

pedido formulado por Moacir Macario dos Santos na Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

para condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil, 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, cabendo pontuar, quanto à fixação da verba 

honorária, que quando for ínfimo o valor da condenação, como neste 

caso, a jurisprudência te adotado o seguinte posicionamento: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, com suporte no art. 85, § 

8º, do CPC, fixo os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em 

conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço, cumprindo salientar não se aplicar aqui 

as normas do art. 86, do CPC, dado o princípio da causalidade. Decorrido o 

prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, 

dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Vistos, ALEXSANDRO BEZERRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, 

propôs “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT pelo rito comum” 

em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica 

de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 

29.8.2018 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, conforme atestam os documentos 

anexados aos autos. Argumenta que as lesões sofridas no acidente 

afetaram o seu membro inferior direito, tornando-lhe incapaz e pede o 

processamento da ação para, ao final, ver a requerida condenada ao 

pagamento do seguro obrigatório DPVAT correspondente. Pede, ainda, 

sejam os honorários fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, 

bem como a inversão do ônus da prova. Ao final, para fins de 

prequestionamento em caso de indeferimento da justiça gratuita, seja 

consignada violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, 

XXXV, LV e LXXIV, da CF), bem como ao art. 4º,§ 1º, da Lei Federal nº 

1.060/50. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada. Em contestação, a requerida, em 

preliminar, pede a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem 

como a readequação do valor da causa, conforme proveito econômico 

perseguido. Sustenta, ainda, a ausência de interesse processual, ao 

argumento de que o autor nunca formalizou pedido administrativo na forma 

alegada, sendo comum os patronos da parte demandante comparecer à 

sua sucursal para fazer protocolos infundados com o objetivo de recorrer 

diretamente ao judiciário. Quanto ao mérito, diz que o autor não comprova 

a alegada invalidez, pois sequer foi juntado laudo do IML que 

demonstrasse a debilidade apontada e, em caso de procedência do pleito, 

a condenação deverá ocorrer após essa comprovação, observando-se, 

obrigatoriamente, a Tabela de Danos de Pessoas anexa à referida lei, e 

que os juros deverão incidir da citação válida e a correção monetária a 

partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ). Requer, por fim, a 

inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT ao polo 

passivo, bem como o acolhimento das preliminares arguidas e, quanto ao 

mérito, pugna pela improcedência do pedido. A audiência de conciliação 

restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o 

laudo pericial apresentado no referido ato processual, apontando lesão 

parcial incompleta, quantificada em 50%. Em impugnação à contestação, a 

parte autora reiterou os termos da inicial. As partes não se opuseram ao 

resultado obtido no laudo. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de 

outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

Antes, porém, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares 

arguidas pela requerida, consistentes na inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da lide, retificação do valor da causa, na ausência de 

requerimento administrativo e de laudo do IML. No que tange ao pedido de 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da lide, assinale-se não ser 

possível o acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer seguradora 

que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do 

seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos 

termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, 

demandar em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o 

entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 
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INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto ao valor da 

causa, nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, 

como bem argumenta o autor, o montante atribuído foi de “até” R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o que é correto, visto que a 

quantificação da lesão e, consequentemente, o valor da 

indenização/proveito econômico só serão estabelecidos mediante 

realização de perícia médica, no decorrer da instrução processual, sendo 

correta a fixação do valor da causa em até o teto máximo da indenização, 

nos termos da Lei n. 6.194/74. Respeitante à terceira preliminar - ausência 

de requerimento administrativo e de laudo do IML, cumpre, pois, assinalar 

que o Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Na hipótese vertente, 

consta nos autos o pedido/protocolo administrativo e, ainda, que não 

fosse assim, isso não ensejaria a extinção da demanda, como pretendido, 

pois o próprio STF entendeu, por bem, aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "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. (...). 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. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Desse modo, não há 

se falar em extinção do processo sem resolução do mérito por ausência 

de interesse de agir, tampouco em imprescindibilidade da juntada de laudo 

do IML, tendo em vista que o referido laudo não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, uma vez que é exclusivo para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado no sentido 

de que a realização do laudo pericial pelo Instituto Médico Legal – IML, 

previsto no art. 5º, § 5º, da Lei n. 6.194/74, é para recebimento do seguro 

DPVAT na esfera administrativa, conforme se verifica da seguinte 

transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Por essas razões, AFASTO as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto ao argumento da parte 

requerente acerca da inversão do ônus da prova prevista no Código de 

Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas 

consumeristas porque ausente a opção de contratação e a escolha do 

fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de 

consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE 

QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO 

OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS 

RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE 

CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO 

PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 
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CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da parte requerente, 

justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de 

demonstrar o grau da lesão sofrido pela parte requerente. Melhor 

explicando, as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, existindo óbice a sua realização em face 

da hipossuficiência da parte demandante, o que importaria em delonga 

desnecessária na solução do litígio, o que atende aos princípios da 

economia e da celeridade processual. Restando, pois, evidenciada nos 

autos, a hipossuficiência técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa 

a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à antecipação das 

despesas referentes à perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, 

do art. 373, do Código de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os 

documentos anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência 

policial e em laudos médicos, ao contrário do afirmado pela requerida, 

demonstram a ocorrência dos danos sofridos pelo requerente decorrente 

do acidente de veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido 

diagnosticado com fratura no membro inferior direito, o que foi confirmado 

na “Avaliação Médica para Fins de Conciliação”, que concluiu tratar-se de 

lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. Desse modo, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial da 

parte requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a 

alegação de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum 

a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização 

em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). 

No caso em apreço, o requerente teve afetado de forma parcial e 

definitiva as funções do membro inferior direito, quantificada em 50%, 

assim se inferindo do laudo médico já mencionado. De acordo com a 

Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional 

complete de um dos membros inferiores corresponde a 70%, logo, 

considerando que a lesão no caso em tela é parcial e, por isso, 

quantificada em 50%, revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 

70%, do valor total da cobertura, que resulta em R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte e cinco reais). Por fim, quanto ao prequestionamento, 

com a manifestação específica sobre as matérias constitucionais, com 

vistas a eventual interposição de recurso, pleiteado pelo autor, cabe 

assinalar que tal exigência para a interposição de recurso especial ou 

extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não 

precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos 

legais ou constitucionais apresentados. Diante do exposto, julgo 

procedentes os pedidos formulados por Alexsandro Bezerra dos Santos 

na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT pelo rito comum 

proposta em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para 

condená-la ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos 

e vinte e cinco reais) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 

580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar 

da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, ainda, ao pagamento 

das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 

20% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º, do art. 85 do CPC, 

levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P. I. C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040057-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DINIZ DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, ALESSANDRO DINIZ DE JESUS, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT pelo rito comum” em 

face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 

29.6.2018 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, conforme atestam os documentos 
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anexados aos autos. Argumenta que as lesões sofridas no acidente 

afetaram o seu membro inferior esquerdo, tornando-lhe incapaz e pede o 

processamento da ação para, ao final, ver a requerida condenada ao 

pagamento do seguro obrigatório DPVAT correspondente. Pede, ainda, 

sejam os honorários fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, 

bem como a inversão do ônus da prova. Ao final, para fins de 

prequestionamento em caso de indeferimento da justiça gratuita, seja 

consignada violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, 

XXXV, LV e LXXIV, da CF), bem como ao art. 4º,§ 1º, da Lei Federal nº 

1.060/50. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada. A audiência de conciliação restou 

inexitosa, saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo 

pericial apresentado no referido ato processual, apontando lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. Em contestação, a requerida, em 

preliminar, pede a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem 

como a readequação do valor da causa, conforme proveito econômico 

perseguido. Sustenta, ainda, a ausência de interesse processual, ao 

argumento de que o autor nunca formalizou pedido administrativo na forma 

alegada, sendo comum os patronos da parte demandante comparecer à 

sua sucursal para fazer protocolos infundados com o objetivo de recorrer 

diretamente ao judiciário. Quanto ao mérito, diz que o autor não comprova 

a alegada invalidez, pois sequer foi juntado laudo do IML que 

demonstrasse a debilidade apontada e, em caso de procedência do pleito, 

a condenação deverá ocorrer após essa comprovação, observando-se, 

obrigatoriamente, a Tabela de Danos de Pessoas anexa à referida lei, e 

que os juros deverão incidir da citação válida e a correção monetária a 

partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ). Requer, por fim, a 

inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT ao polo 

passivo, bem como o acolhimento das preliminares arguidas e, quanto ao 

mérito, pugna pela improcedência do pedido. Em impugnação à 

contestação, a parte autora reiterou os termos da inicial. As partes não se 

opuseram ao resultado obtido no laudo. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Antes, porém, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das 

preliminares arguidas pela requerida, consistentes na inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da lide, retificação do valor da causa, 

na ausência de requerimento administrativo e de laudo do IML. No que 

tange ao pedido de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da lide, 

assinale-se não ser possível o acolhimento da pretensão, haja vista que 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para 

pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente 

entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, 

assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, 

tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO 

CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto ao valor da 

causa, nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, 

como bem argumenta o autor, o montante atribuído foi de “até” R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o que é correto, visto que a 

quantificação da lesão e, consequentemente, o valor da 

indenização/proveito econômico só serão estabelecidos mediante 

realização de perícia médica, no decorrer da instrução processual, sendo 

correta a fixação do valor da causa em até o teto máximo da indenização, 

nos termos da Lei n. 6.194/74. Respeitante à terceira preliminar - ausência 

de requerimento administrativo e de laudo do IML, cumpre, pois, assinalar 

que o Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Na hipótese vertente, 

consta nos autos o pedido/protocolo administrativo e, ainda, que não 

fosse assim, isso não ensejaria a extinção da demanda, como pretendido, 

pois o próprio STF entendeu, por bem, aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "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. (...). 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 
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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. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Desse modo, não há 

se falar em extinção do processo sem resolução do mérito por ausência 

de interesse de agir, tampouco em imprescindibilidade da juntada de laudo 

do IML, tendo em vista que o referido laudo não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, uma vez que é exclusivo para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado no sentido 

de que a realização do laudo pericial pelo Instituto Médico Legal – IML, 

previsto no art. 5º, § 5º, da Lei n. 6.194/74, é para recebimento do seguro 

DPVAT na esfera administrativa, conforme se verifica da seguinte 

transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Por essas razões, AFASTO as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto ao argumento da parte 

requerente acerca da inversão do ônus da prova prevista no Código de 

Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas 

consumeristas porque ausente a opção de contratação e a escolha do 

fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de 

consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE 

QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO 

OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS 

RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE 

CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO 

PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da parte requerente, 

justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de 

demonstrar o grau da lesão sofrido pela parte requerente. Melhor 

explicando, as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, existindo óbice a sua realização em face 

da hipossuficiência da parte demandante, o que importaria em delonga 

desnecessária na solução do litígio, o que atende aos princípios da 

economia e da celeridade processual. Restando, pois, evidenciada nos 

autos, a hipossuficiência técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa 

a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à antecipação das 

despesas referentes à perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, 

do art. 373, do Código de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os 

documentos anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência 

policial e em laudos médicos, ao contrário do afirmado pela requerida, 

demonstram a ocorrência dos danos sofridos pelo requerente decorrente 

do acidente de veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido 

diagnosticado com fratura no membro inferior esquerdo, o que foi 

confirmado na “Avaliação Médica para Fins de Conciliação”, que concluiu 

tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. Desse modo, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, que a 

invalidez parcial da parte requerente decorre de acidente de trânsito, 

afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se 

aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o requerente teve 

afetado de forma parcial e definitiva as funções do membro inferior 

esquerdo, quantificada em 50%, assim se inferindo do laudo médico já 

mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda 

anatômica e/ou funcional complete de um dos membros inferiores 
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corresponde a 70%, logo, considerando que a lesão no caso em tela é 

parcial e, por isso, quantificada em 50%, revela-se justa e adequada a 

fixação de 50% de 70%, do valor total da cobertura, que resulta em R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais). Por fim, quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso, pleiteado 

pelo autor, cabe assinalar que tal exigência para a interposição de recurso 

especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo 

julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do 

exposto, julgo procedentes os pedidos formulados por Alexsandro Diniz 

de Jesus na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT pelo rito 

comum proposta em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para 

condená-la ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos 

e vinte e cinco reais) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 

580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar 

da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, ainda, ao pagamento 

das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 

20% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º, do art. 85 do CPC, 

levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P. I. C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030467-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSIS RIBEIRO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. ASSIS RIBEIRO DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Benefício do Seguro Obrigatório-DPVAT” em face 

de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 31 de maio 

de 2018 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade 

parcial e permanente, segundo atestam os documentos anexados aos 

autos. Esclarece, inicialmente, ser facultado ao segurado propor a ação 

no foro de domicílio do réu e descreve o acidente que acarretou fratura 

em sua coluna, requerendo, por isso, a procedência do pleito, a fim de ser 

indenizado no montante de 40 salários mínimos. Pede, ainda, sejam os 

honorários fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa. Foram 

anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação 

da demandada. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a 

inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo 

passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo, em virtude do comprovante de endereço do autor 

estar em nome de terceiro. Alega, ainda, que o valor da causa está 

incorreto, pois o acidente ocorreu sob a vigência da Lei n. 11.482/2007, 

que prevê o teto máximo da indenização em R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), não sendo devida a atribuição conforme 40 salários 

mínimos e pede a correção do valor. No mérito, impugna os documentos 

juntados com a inicial, alegando haver divergência nas assinaturas, mais 

precisamente na procuração e na CNH do autor, salientando não ter sido 

comprovado o direito indenizatório, da a insuficiência de prova do nexo de 

causalidade entre a suposta lesão e o acidente de trânsito descrito. 

Afirma que a condenação, caso ocorra, só deverá ser estabelecida após 

a comprovação da invalidez, mediante perícia médica, observando-se, 

obrigatoriamente, a Tabela de Danos de Pessoas anexa à referida lei, e 

que os juros deverão incidir da citação válida e a correção monetária a 

partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ). Requer, por fim, o 

acolhimento das preliminares arguidas e, no mérito, pugna pela 

improcedência do pedido. Pede, ainda, a fixação dos juros a partir da 

citação válida, correção monetária conforme a data do ajuizamento da 

ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. A 

audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para 

se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada em 75%. Em 

impugnação à contestação, o autor refuta as teses da defesa e reitera os 

termos da inicial. As partes não se opuseram ao resultado obtido em 

perícia. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, por não haver necessidade de produção de outras provas, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Inicialmente, sobre a 

divergência apontada pela requerida nas assinaturas do autor contidas em 

documentos pessoais e na procuração, impende esclarecer que, apesar 

de não serem idênticas, há semelhança nas rubricas, segundo se infere 

da CNH Id. 15336098, não se visualizando indício de irregularidade. Além 

disso, é certo que qualquer dúvida a esse respeito ficou devidamente 

sanada quando da realização da perícia judicial, em audiência de 

conciliação, na qual se fez presente o autor, acompanhado do advogado 

constituído nos autos. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a 

análise das preliminares arguidas pela requerida, consistentes na inclusão 

da Seguradora Líder no polo passivo da lide, na ausência pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e na 

apontada incorreção no valor da causa. No que tange ao primeiro ponto, 

assinale-se não ser possível o acolhimento da pretensão, haja vista que 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para 

pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente 

entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, 

assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, 

tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO 

CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Sobre a ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, em virtude de irregularidade no comprovante de residência do 

autor, o que, segundo a requerida, prejudicaria a fixação da competência, 

impõe-se esclarecer que, como bem sustentado na peça de ingresso, de 

acordo com a Súmula 540, do STJ “na ação de cobrança do seguro 

DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre os foros do seu 

domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do réu”. Assim, 

considerando que o endereço da seguradora é em Cuiabá, ainda que o 

comprovante juntado com a inicial esteja em nome de terceiro, de maneira 
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algum isso afetaria a competência deste juízo para processar o feito. 

Quanto ao valor da causa, nenhuma razão assiste à requerida em suas 

argumentações, pois, de acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o 

valor da causa será “na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano 

moral, o valor pretendido”, de sorte que se o demandante pretende 

receber a quantia de até 40 salários mínimos, correto está o valor que foi 

dado, de acordo com o valor do salário mínimo vigente à época, não 

havendo que se falar em retificação do valor da causa, mesmo porque 

sem a quantificação da lesão não é possível atribuir valor exato do 

proveito econômico pretendido. Assim, AFASTO as preliminares. 

Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Os documentos anexados aos autos, consistentes em boletim de 

ocorrência policial e em laudo médico, ao contrário do afirmado pela 

requerida, demonstram a ocorrência dos danos sofridos pelo requerente 

decorrente do acidente de veículo, bem como o nexo de causalidade, 

tendo sido diagnosticado com sequelas seguimento da coluna cervical, 

estrutura torácica e joelho direito, o que foi confirmado na “Avaliação 

Médica para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu 

tratar-se de lesões parciais incompletas, quantificadas em 75%, 10% e 

10% respectivamente. Outrossim, restando comprovada, extreme de 

dúvida, através dos documentos carreados ao processo, sobretudo os 

documentos médicos, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o 

requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva as funções do 

seguimento da coluna cervical, quantificadas em 75%, assim se inferindo 

do laudo médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial acima descrita 

corresponde a 25% (seguimento da coluna cervical), logo, considerando 

que a lesão foi quantificada em 75%, revela-se justa e adequada a fixação 

de 75% de 25% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 2.531,25 

(dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Quanto 

ao pedido do autor de que a indenização seja fixada em salários mínimos, 

impõe-se esclarecer que, com a modificação ocorrida nos valores das 

indenizações do Seguro Obrigatório, por meio da Medida Provisória nº 

340/06, posteriormente convertida em Lei nº 11.482/07, as indenizações 

passaram a ser determinadas conforme valores fixos e não mais em 

salários mínimos, segundo se infere da transcrição a seguir e também 

mencionada pelo próprio autor em peça primeira “in verbis”: “Art. 3º. Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e 

conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;”[1] Assim, 

para os sinistros ocorridos a partir dessa alteração, não mais se aplica os 

parâmetro anteriores, conforme salário mínimo, segundo se infere também 

dos arestos a seguir: “AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA 

QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO – SEGURO DPVAT – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO – 

SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO SINISTRO – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Em se tratando de sinistro ocorrido na 

vigência da Lei n. 6.194/74, a indenização decorrente do seguro DPVAT 

deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do 

sinistro.” (N.U 0044683-18.2018.8.11.0000 – Segunda Câmara de Direito 

Privado, Rel. Márcio Aparecido Guedes, j. 3.10.2018, p.DJE 19.10.2018) 

“AÇÃO RESCISÓRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - PRELIMINAR - FALTA DA CONDIÇÃO DA AÇÃO - ANÁLISE EM 

CONJUNTO COM MÉRITO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 

6.194/74 - UTILIZAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DA 

LIQUIDAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA EXCLUÍDA - BIS IN IDEM 

AFASTADO - DISSONÂNCIA DO MP - AÇÃO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE. O acidente ocorrido na vigência da Lei n. 6.194/74, deve 

ser aplicado o Art. 3°, alínea “a”, da Lei que determinava o valor máximo da 

indenização em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País à época da liquidação do sinistro (artigo 5º, § 1º, da 

aludida Lei). Assim, correto o uso do salário mínimo ao tempo da liquidação 

para o cálculo da indenização no caso concreto. Ocorrendo a reposição 

do valor da moeda corroído pela inflação de forma automática, deve ser 

excluída a correção monetária, sob pena de bis in idem.” (N.U 

0093560-57.2016.8.11.0000 – Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, 

Rel. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 3.5.2018, p. no DJE 8.5.2018) No 

caso dos autos o autor sofreu acidente em 2018, ou seja, quando já 

estava em vigor a Lei nº 11.482/2007, de modo que a análise do pedido 

está em perfeita sintonia com a legislação vigente (art. 3º, inciso I, da Lei 

6.194/74, acrescentado pela Lei nº 11.482/07). Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado por Assis Ribeiro do Nascimento na Ação 

de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 

(dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) - (Anexo 

da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, cabendo pontuar, quanto à fixação da verba 

honorária, que quando o valor da condenação for ínfimo, como neste 

caso, a jurisprudência tem adotado o seguinte posicionamento: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, com suporte no art. 85, § 

8º, do CPC, fixo os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em 

conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pela advogada e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço, cumprindo salientar não se aplicar aqui 

as normas do art. 86, do CPC, dado o princípio da causalidade. Decorrido o 

prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, 

dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. P.I.C. [1] Lei N.º 6.194/74, alterada pela Lei 

N.º 11.482/07.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034723-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YANKA MARIANE SABINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. YANKA MARIANE SABINO, qualificada nos autos, propôs “Ação 

de Cobrança do Seguro - DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 11 de maio de 2018 sofreu um 

acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e 

permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. Diz 

fazer jus ao pagamento de indenização de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), em razão da fratura em sua clavícula 

esquerda e outras escoriações, requerendo, assim, a procedência do 

pleito, com a fixação da verba honorária em R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Enfatiza que a requerida recusou receber o seu pedido administrativo, 

deixando, assim, de regular o sinistro. Foram anexados documentos. Em 

despacho inaugural foi determinada a citação da demandada. Em 

contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, 

conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a ausência de 

requerimento administrativo e, por isso, pugna pela extinção do processo 

sem resolução do mérito por ausência de interesse processual. No mérito, 

diz que a autora não comprova o seu direito indenizatório, vez que a 

documentação que acompanha a inicial é insuficiente a demonstrar o nexo 
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de causalidade entre a suposta lesão e o acidente de trânsito descrito. 

Afirma que a condenação, caso ocorra, só deverá ser estabelecida após 

a comprovação da invalidez, mediante perícia médica, observando-se, 

obrigatoriamente, a Tabela de Danos de Pessoas anexa à referida lei, e 

que os juros deverão incidir da citação válida e a correção monetária a 

partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ). Requer, por fim, o 

acolhimento das preliminares arguidas e, no mérito, pugna pela 

improcedência do pedido. Pede, ainda, a fixação dos juros a partir da 

citação válida, correção monetária conforme a data do ajuizamento da 

ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. A 

audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para 

se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada em 75%. Em 

impugnação à contestação, a autora refuta as teses da defesa e reitera 

os termos da inicial. As partes não se opuseram ao resultado obtido em 

perícia. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, por não haver necessidade de produção de outras provas, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de 

adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas pela 

requerida, consistentes na inclusão da Seguradora Líder no polo passivo 

da lide e na ausência de requerimento administrativo/não exaurimento da 

via administrativa. No que tange ao primeiro ponto, assinale-se não ser 

possível o acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer seguradora 

que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do 

seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos 

termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, 

demandar em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o 

entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "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. (...). 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. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a ré contestado a ação, a 

ausência de decisão administrativa por suposta ausência dos documentos 

indispensáveis não enseja a extinção do processo por falta de interesse 

de agir. Assim, AFASTO as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre 

salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Os documentos 

anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência policial e em 

laudo médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a 

ocorrência dos danos sofridos pela requerente decorrente do acidente de 

veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticada com 

sequelas em ombro esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação Médica 

para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de 

lesão parcial incompleta, quantificada em 75%. Outrossim, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial da 

requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação 

de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser 

indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização em 
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até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No 

caso em apreço, a requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva 

as funções do ombro esquerdo, quantificadas em 75%, assim se inferindo 

do laudo médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial acima descrita 

corresponde a 25%, logo, considerando que a lesão foi quantificada em 

75%, revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 25% do valor total 

da cobertura, que resulta em R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos) Diante do exposto, julgo procedente o 

pedido formulado por Yanka Mariane Sabino na Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

para condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil, 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, cabendo pontuar, quanto à fixação da verba 

honorária, que quando o valor da condenação for ínfimo, como neste 

caso, a jurisprudência te adotado o seguinte posicionamento: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, com suporte no art. 85, § 

8º, do CPC, fixo os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em 

conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço, cumprindo salientar não se aplicar aqui 

as normas do art. 86, do CPC, dado o princípio da causalidade. Decorrido o 

prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, 

dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. P.I.C.
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Vistos, DEIVID DE OLIVEIRA MENDES, qualificado nos autos, propôs “Ação 

de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” em face de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 20.10.2018 sofreu um acidente 

de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e permanente, 

conforme atestam os documentos anexados aos autos. Argumenta que a 

lesão sofrida no acidente afetou a sua tíbia esquerda, tornando-lhe 

incapaz e pede o processamento da ação para, ao final, ver a requerida 

condenada ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT correspondente. 

Pede, ainda, sejam os honorários fixados de acordo com o art. 85 § 2º, do 

Código de Processo Civil, ou em 20%, caso o direito reconhecido não 

ultrapasse a metade do máximo indenizável ou, na forma do § 8º, do art. 

85, do CPC, bem como a inversão do ônus da prova. Ao final, para fins de 

prequestionamento em caso de indeferimento da justiça gratuita, seja 

consignada violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, 

XXXV, LV e LXXIV, da CF), bem como ao art. 4º,§ 1º, da Lei Federal nº 

1.060/50. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada. Em contestação, a requerida, em 

preliminar, pede a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem 

como a readequação do valor da causa, conforme proveito econômico 

perseguido. Sustenta, ainda, a ausência de interesse processual, ao 

argumento de que o autor nunca formalizou pedido administrativo na forma 

alegada, sendo comum os patronos da parte demandante comparecer à 

sua sucursal para fazer protocolos infundados com o objetivo de recorrer 

diretamente ao judiciário. Quanto ao mérito, diz que o autor não comprova 

a alegada invalidez, pois sequer foi juntado laudo do IML que 

demonstrasse a debilidade apontada e, em caso de procedência do pleito, 

a condenação deverá ocorrer após essa comprovação, observando-se, 

obrigatoriamente, a Tabela de Danos de Pessoas anexa à referida lei, e 

que os juros deverão incidir da citação válida e a correção monetária a 

partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ). Requer, por fim, a 

inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT ao polo 

passivo, bem como o acolhimento das preliminares arguidas e, quanto ao 

mérito, pugna pela improcedência do pedido. A audiência de conciliação 

restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o 

laudo pericial apresentado no referido ato processual, apontando lesão 

parcial incompleta, quantificada em 50%. Em impugnação à contestação, a 

parte autora reiterou os termos da inicial. As partes não se opuseram ao 

resultado obtido no laudo. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de 

outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

Antes, porém, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares 

arguidas pela requerida, consistentes na inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da lide, retificação do valor da causa, na ausência de 

requerimento administrativo e de laudo do IML. No que tange ao pedido de 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da lide, assinale-se não ser 

possível o acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer seguradora 

que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do 

seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos 

termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, 

demandar em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o 

entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto ao valor da 

causa, nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, 

como bem argumenta o autor, o montante atribuído foi de “até” R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o que é correto, visto que a 

quantificação da lesão e, consequentemente, o valor da 

indenização/proveito econômico só serão estabelecidos mediante 

realização de perícia médica, no decorrer da instrução processual, sendo 

correta a fixação do valor da causa em até o teto máximo da indenização, 

nos termos da Lei n. 6.194/74. Respeitante à terceira preliminar - ausência 

de requerimento administrativo e de laudo do IML, cumpre, pois, assinalar 
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que o Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Na hipótese vertente, 

consta nos autos o pedido/protocolo administrativo e, ainda, que não 

fosse assim, isso não ensejaria a extinção da demanda, como pretendido, 

pois o próprio STF entendeu, por bem, aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "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. (...). 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. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Desse modo, não há 

se falar em extinção do processo sem resolução do mérito por ausência 

de interesse de agir, tampouco em imprescindibilidade da juntada de laudo 

do IML, tendo em vista que o referido laudo não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, uma vez que é exclusivo para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado no sentido 

de que a realização do laudo pericial pelo Instituto Médico Legal – IML, 

previsto no art. 5º, § 5º, da Lei n. 6.194/74, é para recebimento do seguro 

DPVAT na esfera administrativa, conforme se verifica da seguinte 

transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Por essas razões, AFASTO as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto ao argumento da parte 

requerente acerca da inversão do ônus da prova prevista no Código de 

Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas 

consumeristas porque ausente a opção de contratação e a escolha do 

fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de 

consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE 

QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO 

OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS 

RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE 

CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO 

PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 
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ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da parte requerente, 

justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de 

demonstrar o grau da lesão sofrido pela parte requerente. Melhor 

explicando, as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, existindo óbice a sua realização em face 

da hipossuficiência da parte demandante, o que importaria em delonga 

desnecessária na solução do litígio, o que atende aos princípios da 

economia e da celeridade processual. Restando, pois, evidenciada nos 

autos, a hipossuficiência técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa 

a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à antecipação das 

despesas referentes à perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, 

do art. 373, do Código de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os 

documentos anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência 

policial e em laudos médicos, ao contrário do afirmado pela requerida, 

demonstram a ocorrência dos danos sofridos pelo requerente decorrente 

do acidente de veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido 

diagnosticado com fratura no membro inferior esquerdo, o que foi 

confirmado na “Avaliação Médica para Fins de Conciliação”, que concluiu 

tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. Desse modo, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, que a 

invalidez parcial da parte requerente decorre de acidente de trânsito, 

afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se 

aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o requerente teve 

afetado de forma parcial e definitiva as funções do membro inferior 

esquerdo, quantificada em 50%, assim se inferindo do laudo médico já 

mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda 

anatômica e/ou funcional complete de um dos membros inferiores 

corresponde a 70%, logo, considerando que a lesão no caso em tela é 

parcial e, por isso, quantificada em 50%, revela-se justa e adequada a 

fixação de 50% de 70%, do valor total da cobertura, que resulta em R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais). Por fim, quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso, pleiteado 

pelo autor, cabe assinalar que tal exigência para a interposição de recurso 

especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo 

julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do 

exposto, julgo procedentes os pedidos formulados por Deivid de Oliveira 

Mendes na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT proposta em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao 

pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco 

reais) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o 

valor da condenação, nos termos do § 2º, do art. 85 do CPC, levando-se 

em conta a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o 

prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, 

dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003077-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO APARECIDO CONCEICAO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. ALEXSANDRO APARECIDO CONCEIÇÃO DA SILVA, qualificado 

nos autos, propôs “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c 

Indenização por Danos Morais” em face da PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 10 de agosto de 

2018, sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade 

parcial e permanente, segundo atestam os documentos anexados aos 

autos. Esclarece, inicialmente, ser evidente o interesse de agir, tendo em 

vista que a requerida vem recusando receber requerimentos 

administrativos, descumprindo a legislação vigente com o objetivo de não 

pagar o seguro. Diz ter sofrido fratura de fíbula e escápula, tendo, 

inclusive se submetido a procedimento cirúrgico, persistindo a invalidez 

permanente nos referido membro e, consequentemente, o direito à 

respectiva indenização. Pede, assim, a procedência do pleito, a fim de ver 

a ré condenada ao pagamento da indenização devida e dos danos morais 

decorrentes da recursa ao pedido administrativo, com a fixação da verba 

honorária em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

demandada. Em contestação, a requerida, em preliminar, pede a inclusão 

da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo 

da lide, enfatizando que o autor jamais compareceu à sua sucursal para 

formalizar o requerimento administrativo. Quanto ao mérito, diz inexistir 

prova acerca da invalidez narrada ou do nexo causal entre a suposta 

lesão e o acidente de trânsito e refuta o pedido de indenização por danos 

morais. Em caso de condenação, pede seja observada, obrigatoriamente, 

a Tabela de Danos de Pessoas anexa à referida lei, e que os juros 

deverão incidir da citação válida e a correção monetária a partir do evento 

danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ). Requer, por fim, o acolhimento das 

preliminares e, no mérito, pugna pela improcedência do pedido. A 

audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para 

se manifestarem acerca do laudo pericial, no qual foram apuradas duas 

lesões parciais incompletas, quantificadas em 50% cada As partes não se 

opuseram à perícia médica. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de 

outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

Antes, porém de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares 

arguidas pela requerida, consistentes na inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da lide, na ausência de interesse processual – falta de 

requerimento administrativo. Quanto à primeira, impõe-se esclarecer que 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para 

pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente 

entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, 

assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, 
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tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO 

CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA - Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide, especialmente no 

caso em análise, vez que a parte autora propôs a ação em face tão 

somente da Seguradora Líder, de modo que o pedido de inclusão 

mostra-se inócuo. Por essa mesma razão, a contestação apresentada por 

ambas deve ser considerada apenas em relação à Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S/A, única demandada da lide. Quanto à 

ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo 

Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 

839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão 

resistida e para a configuração da necessidade de intervenção 

jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o 

prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos seguintes 

arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, 

RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - 

destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE 

SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS 

OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. 

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. 

INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE 

OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO 

EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo prévio perante a 

seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a justificar a 

propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse de se 

ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito inafastável do 

acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que exista o direito 

processual de ação, devem estar presentes as condições da ação, sem 

os quais não se justifica o integral desenvolvimento da atividade 

jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das vias 

administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento administrativo, 

o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte de gerar a 

pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção do Poder 

Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "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. (...). 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. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de decisão administrativa por suposta 

ausência dos documentos indispensáveis não enseja a extinção do 

processo por falta de interesse de agir. Rejeito, portanto, as preliminares. 

Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Observa-se que os documentos anexados aos autos, consistentes em 

boletim de ocorrência policial e em laudo médico, ao contrário ao afirmado 

pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos sofridos pelo 

requerente decorrentes de acidente de veículo, bem como o nexo de 

causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas em ombro e joelho 

esquerdos, o que foi confirmado na perícia médica realizada e anexada 

aos autos, que concluiu tratar-se de lesões parciais incompletas, 

quantificadas em 50% cada. Outrossim, restando comprovada, extreme de 

dúvida, através dos documentos carreados ao processo, sobretudo os 

documentos médicos, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o 

requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva as funções do 

ombro e do joelho esquerdos, quantificadas em 50% cada uma delas, 

assim se inferindo do laudo médico já mencionado. De acordo com a 

Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, as perdas anatômicas e/ou funcionais 

acima descritas correspondem a 25%, logo, considerando que as lesões 

são parciais e, por isso, foram quantificadas em 50%, revela-se justa e 

adequada a fixação de 50% de 25%, do valor total da cobertura para cada 

uma delas, que resulta em R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e 

cinco reais), que é a somatória das lesões (R$ 1.687,50 X 2). Respeitante 

à condenação da requerida ao pagamento de danos morais, cumpre 

salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por si só, não 

caracteriza o abalo moral sustentado pelo demandante, uma vez que não 

restou seguramente demonstrada a existência de circunstância especial 

capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO 

DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE 

- DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 

DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - 
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RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do 

seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal 

situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta 

em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado por Alexandro Aparecido 

Conceição Silva na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em 

face da Porto Seguros Companhia de Seguros Gerais S. A., para 

condená-la ao pagamento do valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e 

setenta e cinco reais) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 

580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar 

da data da citação (STJ, Súmula 426). Quanto aos honorários 

advocatícios, pelo princípio da causalidade, cumpre assinalar que a parte 

que deu causa à propositura da ação deve responder pelas despesas 

processuais. O não atendimento do requerimento administrativo configura 

resistência injustificada a impor a condenação do réu ao pagamento dos 

honorários de sucumbência, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO 

FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA 

VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – 

SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS 

E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro 

obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a 

seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os 

honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.” (TJMT – 

N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito 

Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 

31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, condeno, ainda, a 

requerida, ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do 

§§ 2º e 8º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da 

demanda, o bom trabalho desempenhado pela advogada e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as 

contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031529-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO XAVIER DE QUADROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. EDVALDO XAVIER DE QUADROS qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT por Invalidez” em face 

de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 7 de março 

de 2018 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade 

parcial e permanente, segundo atestam os documentos anexados aos 

autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida tem dificultado o processo 

administrativo, solicitando documentos não previstos em lei, sendo 

flagrante o interesse de agir e os danos morais sofridos em decorrência 

disso. Diz ter sofrido fratura no joelho esquerdo, fazendo, assim, jus ao 

pagamento de indenização correspondente, pugnando, ainda, pela 

condenação da requerida ao pagamento dos honorários e custas 

processuais, bem como seja aplicada a teoria dinâmica das provas. Foram 

anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação 

da demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as 

partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado 

no referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta, 

quantificada em 50%. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, 

a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no 

polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, 

ainda, a necessidade de adequação do valor da causa conforme o 

proveito econômico perseguido. Quanto ao mérito, alega não haver prova 

do acidente descrito ou mesmo do nexo de causalidade entre esse 

acidente e o dano sofrido, enfatizando não terem sido comprovadas as 

despesas médicas a serem reembolsadas. Requer, por fim, o acolhimento 

das preliminares e a improcedência do pedido. Pede, ainda, a fixação dos 

juros a partir da citação válida, correção monetária conforme a data do 

ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 

85, do CPC. Em impugnação, o autor reitera os termos da inicial e concorda 

com o laudo médico. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, 

ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas 

pela requerida, consistentes na inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da lide e na regularização do valor da causa. No que tange ao 

pedido de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da lide, 

assinale-se não ser possível o acolhimento da pretensão, haja vista que 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para 

pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente 

entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, 

assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, 

tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO 

CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto ao valor da 

causa, nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, 

de acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa será 

“na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor 
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pretendido”, de sorte que se a demandante pretende receber a quantia de 

até o teto do seguro DPVAT, que é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), conforme prevê a Lei n. 6.194/74, não há se falar em 

retificação do valor da causa, fixado nesse valor, mesmo porque sem a 

quantificação da lesão não é possível atribuir valor exato do proveito 

econômico pretendido. Rejeito, portanto, as preliminares. Respeitante ao 

mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está 

previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o 

amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de 

início, quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa 

do Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência policial e em laudo 

médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência 

dos danos sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, 

bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas 

em membro inferior esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação Médica 

para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de 

lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. Desta feita, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial do 

requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação 

de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser 

indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização em 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No 

caso em apreço, o requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva 

as funções de membro inferior direito, quantificadas em 50%, assim se 

inferindo do laudo médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa 

à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial descrita 

corresponde a 70%, logo, considerando que a lesão foi quantificada 50%, 

revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 70% do valor total da 

cobertura, que resulta em R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais). Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido 

formulado por Evaldo Xavier de Quadros na Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT por Invalidez proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, para condená-la ao pagamento do valor R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro 

(Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês 

a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, ainda, ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

cabendo pontuar, quanto à fixação da verba honorária, que quando o 

valor da condenação for ínfimo, como neste caso, a jurisprudência te 

adotado o seguinte posicionamento: “Pequeno que seja o valor da causa, 

os tribunais não podem aviltar os honorários de advogado, que devem 

corresponder à justa remuneração do trabalho profissional; nada importa 

que o vulto da demanda não justifique a despesa, máxime se o processo 

foi trabalhoso, obrigando o advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª 

T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 

20, § 4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, não autoriza se 

fixem em valor aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 

18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, 

com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo os honorários em R$ 1.000,00 

(mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida 

como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067917/2/2020 Página 101 de 229



advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço, cumprindo 

salientar não se aplicar aqui as normas do art. 86, do CPC, dado o princípio 

da causalidade. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim 

certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora 

para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as contrarrazões 

no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001360-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER PAULA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, ESTER PAULA DO NASCIMENTO, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Danos Morais” em 

face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 

14.11.2018 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a 

fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e 

os danos morais sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido politrauma, 

polifratura e fratura da clavícula, fazendo, assim, jus ao pagamento de 

indenização em grau maior, ou seja, em 100%. Sustenta a legitimidade 

passiva da seguradora, conforme lista SUSEP, pugnando pela 

procedência do pleito, bem como que a comunicação entre as partes só 

ocorra mediante o processo. Pede, ainda, sejam os honorários fixados em 

R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ou em 20% sobre o valor da 

causa, caso o direito reconhecido seja irrisório, conforme § 8º, do art. 85, 

do CPC. Ao final, para fins de prequestionamento, pede que conste na 

sentença sobre a negativa de vigência dos arts. 5º, “caput” e parágrafos 

da Lei 6.194/74, art. 5º, XXXIV alínea “a” e art. 5º, XXXV da Constituição 

da República, além da violação aos princípios do devido processo legal, da 

segurança jurídica e da proteção da confiança, bem como o entendimento 

jurisprudencial da caracterização do interesse de agir, conforme 

parâmetros do RE n. 631240/MG. Foram anexados documentos. Em 

despacho inaugural foi determinada a citação da demandada. A audiência 

de conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se 

manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. Em 

contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, 

conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a ausência de 

documentação necessária ao processamento administrativo, enfatizando 

que a parte requerente nunca compareceu à sucursal para requerer a 

indenização nas vias administrativas, pugnando, por isso, pela extinção do 

feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Quanto 

ao mérito, assevera que o autor não comprova o seu direito indenizatório, 

tendo em vista que o boletim de ocorrência só foi lavrado posteriormente 

ao acidente noticiado, não havendo prova de que as lesões decorreram 

de acidente veicular, tampouco da invalidez. Sustenta a necessidade de 

produção de prova pericial e, em caso de procedência do pleito, diz que a 

condenação deverá ocorrer após essa comprovação da invalidez, 

observando-se, obrigatoriamente, a Tabela de Danos de Pessoas anexa à 

referida lei, e que os juros deverão incidir da citação válida e a correção 

monetária a partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ) e refuta a 

pretensão quanto aos danos morais. Requer, por fim, o acolhimento das 

preliminares arguidas e extinção do processo sem resolução do mérito ou 

a improcedência do pedido. Pede, ainda, a fixação dos juros a partir da 

citação válida, correção monetária conforme a data do ajuizamento da 

ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. Em 

impugnação, o autor reitera os termos da inicial e pede a condenação da 

requerida em litigância de má-fé. As partes não se opuseram ao resultado 

obtido no laudo. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, 

porém, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas 

pela requerida, consistentes na inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da lide e na ausência de requerimento administrativo/não 

exaurimento da via administrativa. No que tange ao pedido de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da lide, assinale-se não ser possível o 

acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer seguradora que faça 

parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro 

DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos 

do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 
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de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Na hipótese vertente, a 

parte autora, de fato não junta aos autos o pedido administrativo e justifica 

na inicial que sequer conseguiu formalizar o pedido, juntando declaração 

pública de diversos advogados de que presenciaram a negativa da 

seguradora no recebimento do requerimento. A despeito disso, é certo 

que a falta do respectivo pleito na esfera administrativa, no caso em 

particular, não enseja a extinção da demanda, pois o próprio STF 

entendeu, por bem, aplicar analogicamente às demandas de seguro 

obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada nas ações 

previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos em que, 

mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a ação, 

assim se conferindo no seguinte aresto: "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. (...). 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. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Desse modo, não há 

se falar em extinção do processo sem resolução do mérito por ausência 

de interesse de agir. Rejeito, portanto, as preliminares. Respeitante ao 

mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está 

previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o 

amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de 

início, quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa 

do Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da parte requerente, 

justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de 

demonstrar o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, existindo óbice a sua realização em face da 

hipossuficiência da parte requerente, o que importaria em delonga 

desnecessária na solução do litígio, o que atende aos princípios da 

economia e da celeridade processual. Restando, pois, evidenciada nos 

autos, a hipossuficiência técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa 

a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à antecipação das 

despesas referentes à perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, 

do art. 373, do Código de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os 

documentos anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência 

policial e em laudo médico, ao contrário do afirmado pela requerida, 
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demonstram a ocorrência dos danos sofridos pelo requerente decorrente 

de acidente de veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido 

diagnosticado com sequelas no seu ombro direito, o que foi confirmado na 

“Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que 

concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. Desta 

feita, restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, que a 

invalidez parcial da parte requerente decorre de acidente de trânsito, 

afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se 

aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, a requerente teve 

afetadas de forma parcial e definitiva as funções do seu ombro direito, 

quantificada em 50%, assim se inferindo do laudo médico já mencionado. 

De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda completa da 

mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar 

corresponde a 25%, logo, considerando que a lesão no caso em tela é 

parcial e, por isso, quantificada em 50%, revela-se justa e adequada a 

fixação de 50% de 25% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 

1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Referente à proibição da requerida de comunicar-se com a parte autora 

extra processo, que, conforme sustentado na peça primeira, uma vez 

ajuizada a ação, a parte requerida não deverá procurar a parte autora em 

sua residência para tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo 

para persuadi-la ou convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar 

que, a partir da distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser 

discutida ou solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, 

especialmente porque a proibição de abordagem na residência da parte 

autora não trará nenhum prejuízo à parte ré. Respeitante à condenação da 

requerida ao pagamento de danos morais, cumpre salientar que a negativa 

ao pagamento da indenização, por si só, não caracteriza o abalo moral 

sustentado pelo demandante, uma vez que não restou seguramente 

demonstrada a existência de circunstância especial capaz de atingir os 

direitos de personalidade, tendo sido esse o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL – 

NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - 

MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do seguro 

pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação 

não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão 

à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Respeitante ao 

argumento de que a requerida deverá ser condenada como litigante de 

má-fé impõe-se esclarecer que, para a configuração da litigância de 

má-fé, na hipótese descrita no art. 80, II, do CPC, faz-se necessária a 

presença de elementos que denotem a real intenção do litigante em faltar 

com a verdade, a fim de confundir a parte adversa ou de iludir o julgador, 

para a obtenção de vantagem no processo, situação não verificada nos 

autos. Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência, a 

condenação em litigância de má-fé exige o preenchimento de três 

requisitos, quais sejam, que a conduta esteja inserida dentre as hipóteses 

previstas no art. 80, que à parte tenha sido dada oportunidade de se 

defender e, por último, que a conduta tenha trazido prejuízo à parte 

adversa, consoante se observa dos seguintes julgados: “Para a 

condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o preenchimento de 

três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma 

das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que a parte 

tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da 

sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 135/187, 

146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Por fim, quanto ao prequestionamento, com a manifestação 

específica sobre as matérias constitucionais, com vistas a eventual 

interposição de recurso, pleiteado pelo autor, cabe assinalar que tal 

exigência para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve 

ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar 

expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou 

constitucionais apresentados. Diante do exposto, julgo parcialmente 

procedente o pedido formulado por Ester Paula do Nascimento na Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Danos Morais proposta em 

face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao 

pagamento do valor R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais 

e cinquenta centavos), que corresponde ao percentual de 12,5% do valor 

global de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Proíbo a parte ré de frequentar a residência da parte autora para tratar de 

assuntos relacionados a esta ação. Condeno também a parte ré ao 

pagamento das custas processuais. No que diz respeito à fixação da 

verba honorária, quando for ínfimo o valor da condenação, como neste 

caso, a jurisprudência assim tem se posicionado: “Pequeno que seja o 

valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de advogado, 

que devem corresponder à justa remuneração do trabalho profissional; 

nada importa que o vulto da demanda não justifique a despesa, máxime se 

o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a acompanha-lo até no 

STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 

28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, 

não autoriza se fixem em valor aviltante os honorários por sucumbência” 

(STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). 

Assim, com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência 

em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, 

que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço, esclarecendo não se aplicar as normas do parágrafo único do 

art. 86 do CPC, dado o princípio da causalidade. Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não 

as contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.
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JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. EUNILDES PEREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Benefício do Seguro Obrigatório-DPVAT” em face 

de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 1º de 

setembro de 2018 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Esclarece, inicialmente, ser facultado ao segurado 

propor a ação no foro de domicílio do réu e descreve o acidente que 

acarretou fratura em sua coluna, requerendo, por isso, a procedência do 

pleito, a fim de ser indenizado no montante de 40 salários mínimos. Pede, 

ainda, sejam os honorários fixados em 20% sobre o valor atualizado da 

causa. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, 

alegando, ainda, que o sinistro ainda está em fase regulatória, de modo 

que o autor não ostenta interesse de agir, devendo ser extinto o processo 

sem resolução do mérito. Alega que o valor da causa está incorreto, pois 

o acidente ocorreu sob a vigência da Lei n. 11.482/2007, que prevê o teto 

máximo da indenização em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

não sendo devida a atribuição conforme 40 salários mínimos e pede a 

correção do valor, sustentando, ainda, a ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em 

virtude do comprovante de endereço do autor estar em nome de terceiro. 

No mérito afirma não haver prova do nexo causal entre o acidente descrito 

e a lesão, tampouco da invalidez, dada a ausência de ficha do primeiro 

atendimento, devendo ser oficiado à Secretaria Municipal de Saúde de 

Poconé para que junte aos autos cópia dos prontuários médicos em nome 

da vítima. Afirma que a condenação, caso ocorra, só deverá ser 

estabelecida após a comprovação da invalidez, mediante perícia médica, 

observando-se, obrigatoriamente, a Tabela de Danos de Pessoas anexa à 

referida lei, e que os juros deverão incidir da citação válida e a correção 

monetária a partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ). Requer, 

por fim, o acolhimento das preliminares arguidas e, no mérito, pugna pela 

improcedência do pedido. Pede, ainda, a fixação dos honorários em 

patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC, requerendo, para efeitos 

de prequestionamento, sejam analisadas as regras insertas no inciso LV, 

do art. 5º, da Constituição Federal Brasileira, bem como no art. 3º, inciso II, 

e 5°, § 5°, ambos da Lei 6.194/74, tendo em vista o direito à ampla defesa 

e à aplicação da proporcionalidade da lesão nos casos de invalidez 

permanente parcial. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as 

partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado 

no referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta, 

quantificada em 75%. Em impugnação à contestação, o autor refuta as 

teses da defesa e reitera os termos da inicial, concordando com a perícia, 

acerca da qual a requerida não se pronunciou. É o relatório. Decido. 

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver 

necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Antes de adentrar o mérito, impõe-se a análise 

das preliminares arguidas pela requerida, consistentes na inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da lide, na não conclusão do processo 

administrativo, na ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo e na apontada incorreção 

no valor da causa. No que tange ao primeiro ponto, assinale-se não ser 

possível o acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer seguradora 

que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do 

seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos 

termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, 

demandar em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o 

entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto ao não 

exaurimento da via administrativa – não conclusão do processo, cumpre 

assinalar que o Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos 

Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a 

existência da pretensão resistida e para a configuração da necessidade 

de intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "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 
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confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 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. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Desta feita, ainda que 

não tenha sido concluído o processo administrativo, como alegado pela 

requerida, uma vez contestada a ação, essa falta não enseja a extinção 

do processo por falta de interesse de agir. Sobre a ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, em virtude de irregularidade no comprovante de residência do 

autor, o que, segundo a requerida, prejudicaria a fixação da competência, 

impõe-se esclarecer que, como bem sustentado na peça de ingresso, de 

acordo com a Súmula 540, do STJ “na ação de cobrança do seguro 

DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre os foros do seu 

domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do réu”. Assim, 

considerando que o endereço da seguradora é em Cuiabá, ainda que o 

comprovante juntado com a inicial esteja em nome de terceiro, de maneira 

algum isso afetaria a competência deste juízo para processar o feito. 

Quanto ao valor da causa, nenhuma razão assiste à requerida em suas 

argumentações, pois, de acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o 

valor da causa será “na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano 

moral, o valor pretendido”, de sorte que se o demandante pretende 

receber a quantia de até 40 salários mínimos, correto está o valor que foi 

dado, de acordo com o valor do salário mínimo vigente à época, não 

havendo que se falar em retificação do valor da causa, mesmo porque 

sem a quantificação da lesão não é possível atribuir valor exato do 

proveito econômico pretendido. Assim, AFASTO as preliminares. 

Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Os documentos anexados aos autos, consistentes em boletim de 

ocorrência policial e relatório médico, ao contrário do afirmado pela 

requerida, demonstram a ocorrência dos danos sofridos pelo requerente 

decorrente do acidente de veículo, bem como o nexo de causalidade. Isso 

porque o aludido registro policial, datado de 1.9.2018, relata o acidente sub 

judice, ocorrido na cidade de Poconé, conforme atesta também o 

prontuário médico expedido pelo Pronto Socorro de Várzea Grande, no 

campo em que descreve o encaminhamento do paciente pela cidade de 

origem (Poconé) àquele hospital, tendo sido diagnosticado com sequelas 

em ombro esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins 

de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 75%. Outrossim, restando comprovada, 

extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao processo, 

sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial do requerente 

decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência 

de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, 

impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso 

em apreço, o requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva as 

funções do ombro esquerdo, quantificada em 75%, assim se inferindo do 

laudo médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial acima descrita 

corresponde a 25%, logo, considerando que a lesão foi quantificada em 

75%, revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 25% do valor total 

da cobertura, que resulta em R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos). Quanto ao pedido do autor de que a 

indenização seja fixada em salários mínimos, impõe-se esclarecer que, 

com a modificação ocorrida nos valores das indenizações do Seguro 

Obrigatório, por meio da Medida Provisória nº 340/06, posteriormente 

convertida em Lei nº 11.482/07, as indenizações passaram a ser 

determinadas conforme valores fixos e não mais em salários mínimos, 

segundo se infere da transcrição a seguir e também mencionada pelo 

próprio autor em peça primeira “in verbis”: “Art. 3º. Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) - no caso de morte;”[1] Assim, para os sinistros ocorridos a partir 

dessa alteração, não mais se aplica os parâmetro anteriores, conforme 

salário mínimo, segundo se infere também dos arestos a seguir: “AGRAVO 

INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À 

APELAÇÃO – SEGURO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

INCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO – SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA 

DO SINISTRO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Em se tratando 

de sinistro ocorrido na vigência da Lei n. 6.194/74, a indenização 

decorrente do seguro DPVAT deve ser apurada com base no valor do 

sa lá r io  mín imo v igente  na  da ta  do  s in i s t ro . ”  (N .U 

0044683-18.2018.8.11.0000 – Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. 

Márcio Aparecido Guedes, j. 3.10.2018, p.DJE 19.10.2018) “AÇÃO 

RESCISÓRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 

PRELIMINAR - FALTA DA CONDIÇÃO DA AÇÃO - ANÁLISE EM CONJUNTO 

COM MÉRITO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 6.194/74 - 

UTILIZAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DA LIQUIDAÇÃO - 

CORREÇÃO MONETÁRIA EXCLUÍDA - BIS IN IDEM AFASTADO - 

DISSONÂNCIA DO MP - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. O acidente 

ocorrido na vigência da Lei n. 6.194/74, deve ser aplicado o Art. 3°, alínea 

“a”, da Lei que determinava o valor máximo da indenização em 40 

(quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País à época 

da liquidação do sinistro (artigo 5º, § 1º, da aludida Lei). Assim, correto o 

uso do salário mínimo ao tempo da liquidação para o cálculo da 

indenização no caso concreto. Ocorrendo a reposição do valor da moeda 

corroído pela inflação de forma automática, deve ser excluída a correção 

monetária, sob pena de bis in idem.” (N.U 0093560-57.2016.8.11.0000 – 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Maria Helena Gargaglione 

Póvoas, j. 3.5.2018, p. no DJE 8.5.2018) No caso dos autos o autor sofreu 

acidente em 2018, ou seja, quando já estava em vigor a Lei nº 

11.482/2007, de modo que a análise do pedido está em perfeita sintonia 

com a legislação vigente (art. 3º, inciso I, da Lei 6.194/74, acrescentado 

pela Lei nº 11.482/07). Por fim, quanto ao prequestionamento, com a 

manifestação específica sobre as matérias constitucionais, com vistas a 

eventual interposição de recurso, pleiteado pela requerida, cabe assinalar 

que tal exigência para a interposição de recurso especial ou extraordinário 

deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar 

expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou 

constitucionais apresentados. Diante do exposto, julgo parcialmente 

procedente o pedido formulado por Eunildes Pereira dos Santos na Ação 

de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 

(dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) - (Anexo 

da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, cabendo pontuar, quanto à fixação da verba 

honorária, que quando o valor da condenação for ínfimo, como neste 

caso, a jurisprudência tem adotado o seguinte posicionamento: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, com suporte no art. 85, § 

8º, do CPC, fixo os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em 

conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pela advogada e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço, cumprindo salientar não se aplicar aqui 

as normas do art. 86, do CPC, dado o princípio da causalidade. Decorrido o 

prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, 

dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e 
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apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. P.I.C. [1] Lei N.º 6.194/74, alterada pela Lei 

N.º 11.482/07.
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Vistos. IVETE RODRIGUES DOS SANTOS PREZOTTO, qualificada nos 

autos, propôs “Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT por 

Invalidez” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa 

jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, 

no dia 16 de novembro de 2018 sofreu um acidente de trânsito, que 

resultou em sua incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os 

documentos anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida 

tem dificultado o processo administrativo, solicitando documentos não 

previstos em lei, sendo flagrante o interesse de agir, em decorrência 

disso. Diz ter sofrido fratura de órbita direita, fazendo, assim, jus ao 

pagamento de indenização correspondente, pugnando, ainda, pela 

condenação da requerida ao pagamento dos honorários e custas 

processuais, bem como seja aplicada a teoria dinâmica das provas. Foram 

anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação 

da demandada. Em contestação, a requerida, pede, preliminarmente, a 

inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo 

passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a 

ausência de conclusão do processo administrativo, requerendo, por isso, 

a extinção do feito sem resolução do mérito por falta de interesse 

processual e impugna a gratuidade da justiça. Quanto ao mérito, alega não 

haver prova dos fatos constitutivos do direito do autor à indenização 

almejada, enfatizando não ter sido juntado laudo pericial emitido pelo IML, a 

fim de avaliar e quantificar a invalidez alegada, conforme determina a 

legislação vigente. Requer, por fim, o acolhimento das preliminares e a 

improcedência do pedido. Pede, ainda, a fixação dos juros a partir da 

citação válida, correção monetária conforme a data do ajuizamento da 

ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. A 

audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para 

se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. Em 

impugnação, o autor reitera os termos da inicial e concorda com o laudo 

médico, pugnando pelo julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. 

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver 

necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a 

análise das preliminares arguidas pela requerida, cumprindo salientar, 

quanto à primeira, não ser possível a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da lide, haja vista que qualquer seguradora que faça parte do 

consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, 

dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 

7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar em face 

de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto ao não exaurimento da via administrativa – não conclusão do 

processo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal Federal, quando dos 

julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, 

entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 

configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "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. (...). 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, 
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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. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Desta feita, ainda que não tenha sido concluído o 

processo administrativo, como alegado pela requerida, uma vez 

contestada a ação, não há se falar em extinção do processo por falta de 

interesse de agir. De igual modo, é prescindível a juntada de laudo do IML, 

tendo em vista que o referido laudo não é prova indispensável para o 

ajuizamento da ação, uma vez que é exclusivo para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado no sentido 

de que a realização do laudo pericial pelo Instituto Médico Legal – IML, 

previsto no art. 5º, § 5º, da Lei n. 6.194/74, é para recebimento do seguro 

DPVAT na esfera administrativa, conforme se verifica da seguinte 

transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Por fim, sobre a impugnação à 

gratuidade da justiça, destaque-se que, segundo a regra contida no art. 4º 

da Lei Federal n. 1.060/50, não se pode exigir daquele que pleiteia os 

benefícios da justiça gratuita que produza prova de sua condição 

financeira e econômica insuficiente para arcar com o pagamento das 

custas e das despesas processuais, bastando que afirme não estar “em 

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

sem prejuízo próprio ou de sua família”. Todavia, a jurisprudência tem 

compreendido que, havendo dúvidas acerca da declaração de 

hipossuficiência, pode a assistência judiciária gratuita ser revogada, 

cabendo “ao interessado apresentar as provas necessárias à verificação 

de sua incapacidade financeira, em especial, comprovantes de 

rendimentos e declarações de imposto de renda”[1] e à parte contrária 

provar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à 

revogação dos benefícios de assistência. Assim o entendimento da 

doutrina: “A prova em contrário, que derruba a presunção juris tantum de 

pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, 

deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem 

comprometer seu sustento e o de sua família. Deve ser comprovada pela 

situação atual do interessado e não por ilações acerca de sua pretérita 

situação e empresário, proprietário ou pessoa de posses. (...)” (Nelson 

Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, em “Código de Processo Civil 

Comentado e legislação extravagante”, Revista dos Tribunais, 2010, p. 

1562) No caso em comento, a requerida limita-se a deduzir que a autora 

possui condições de arcar com as despesas processuais sem fazer 

qualquer prova disso, enquanto que a requerente comprova, 

satisfatoriamente, a sua hipossuficiência, segundo se infere da cópia da 

carteira de trabalho (Id. 18343814), não restando dúvida de que o 

pagamento das despesas processuais comprometerá o seu sustento, 

Rejeito, portanto, as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[2] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 
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AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência policial, boletim de 

atendimento médico e laudos, ao contrário do afirmado pela requerida, 

demonstram a ocorrência dos danos sofridos pela requerente decorrente 

de acidente de veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido 

diagnosticada com sequelas em estrutura neurológica, o que foi 

confirmado na “Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada aos 

autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 

50%. Desta feita, restando comprovada, extreme de dúvida, através dos 

documentos carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, 

que a invalidez parcial da requerente decorre de acidente de trânsito, 

afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se 

aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, a requerente teve 

afetadas de forma parcial e definitiva as funções da estrutura neurológica, 

quantificadas em 50%, assim se inferindo do laudo médico já mencionado. 

De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica 

e/ou funcional parcial descrita corresponde a 100%, logo, considerando 

que a lesão foi quantificada 50%, revela-se justa e adequada a fixação de 

50% de 100% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 6.750,00 

(seis mil, setecentos e cinquenta reais). Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado por Ivete Rodrigues dos Santos Prezotto 

na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT por Invalidez proposta em face 

da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do 

valor R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) - (Anexo da Lei 

n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, 

nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC, levando-se em conta a natureza da 

demanda, que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] (TJ/MT - AI 21123/2014 – 

Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 6.8.2014, p. 

no DJE 14.8.2014) [2] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz 

e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. 

Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035382-04.2018.8.11.0041
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ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, ALEXANDRO PEDROSA ANACLETO, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório - DPVAT” em face 

de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 

16.10.2016 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Diz ter sofrido lesão no membro superior, fazendo, 

assim, jus ao pagamento de indenização em grau maior, ou seja, em 100%, 

enfatizando que a requerida negou o seu pedido administrativo. Pede, 

pois, a procedência do pleito, bem como a fixação dos honorários em 20% 

sobre o valor atualizado da causa. Foram anexados documentos. Em 

despacho inaugural foi determinada a citação da demandada. Em 

contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, 

conforme Resolução n. 154/2006, alegando, no mérito, que o autor não 

comprova o seu direito indenizatório, vez que os documentos que 

acompanham a inicial são insuficientes a demonstrar a debilidade 

apontada, enfatizando que o boletim lavrado unilateralmente após o 

acidente é inservível como meio de prova. Diz que é necessário um laudo 

pericial exarado pelo Instituto Médico Legal. Afirma que, caso seja julgado 

procedente o pleito, a condenação deverá ser baseada de acordo com o 

grau da lesão, mostrando-se contrário à inversão do ônus da prova. A 

audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para 

se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada em 25%. Em 

impugnação à peça de defesa, o requerente ratifica os termos da exordial. 

As partes não se opuseram ao resultado obtido em perícia. É o relatório. 

Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não 

haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, 

I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, 

impõe-se a análise da preliminar arguida pela requerida, consistente na 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da lide cumprindo assinar 

não ser possível o acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a 

indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as 

seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a 

parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido 

esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Por essa razão, 

AFASTO a preliminar. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, não 

se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista no Código 

de Defesa do Consumidor – CDC, que, de fato, não se aplica aqui as 
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normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e a 

escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, 

relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se encontram 

em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, existindo 

óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte demandante, 

o que importaria em delonga desnecessária na solução do litígio, o que 

atende aos princípios da economia e da celeridade processual. Restando, 

pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência técnica do requerente, 

mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à 

antecipação das despesas referentes à perícia médica requerida pela 

parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de 

Processo Civil. Em atenção ao argumento da parte ré de que a 

comprovação do grau da lesão deverá ser feita exclusivamente por 

médico legista do IML, cumpre anotar que tal exigência é válida apenas 

para o caso de pagamento da indenização na via administrativa, mas 

jamais para o ajuizamento da ação (TJMG - AC: 10126130003182001 MG , 

Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 

). Os documentos anexados aos autos, consistentes em boletim de 

ocorrência policial e em laudo médico, ao contrário do afirmado pela 

requerida, demonstram a ocorrência dos danos sofridos pelo requerente 

decorrente do acidente de veículo, bem como o nexo de causalidade, 

tendo sido diagnosticado com sequelas na estrutura facial, o que foi 

confirmado na “Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada aos 

autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 

25%. Outrossim, restando comprovada, extreme de dúvida, através dos 

documentos carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, 

que a invalidez parcial do requerente decorre de acidente de trânsito, 

afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se 

aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o requerente teve 

afetada de forma parcial e definitiva a função da sua estrutura facial, 

quantificada em 25%, assim se inferindo do laudo médico já mencionado. 

De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, as lesões de órgãos 

e estruturas crânio-facial, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital 

que corresponde a 100%, logo, considerando que a lesão é parcial e foi 

quantificada em 25%, revela-se justa e adequada a fixação de 25% de 

100%, que resulta em R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco 

reais). Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado por 

Alexandro Pedrosa Anacleto na Ação de Cobrança da Diferença do 

Seguro Obrigatório - DPVAT proposta em face da Bradesco Auto/RE 

Companhia de Seguros, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 

3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais. No que diz 

respeito à fixação da verba honorária, quando for ínfimo o valor da 

condenação, como neste caso, a jurisprudência assim tem se 

posicionado: “Pequeno que seja o valor da causa, os tribunais não podem 

aviltar os honorários de advogado, que devem corresponder à justa 

remuneração do trabalho profissional; nada importa que o vulto da 

demanda não justifique a despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, 

obrigando o advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 

325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 

4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, não autoriza se fixem 

em valor aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 

18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Assim, com 

suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência em R$ 

1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, que não 

é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço, cumprindo 

salientar não se aplicar neste caso as normas do art. 86 do CPC, dado o 

princípio da causalidade. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim 
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certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora 

para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as contrarrazões 

no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002403-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDSON NUNES DOS SANTOS (AUTOR(A))

P. R. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. PAULO RICARDO AIRES DOS SANTOS, menor, representado por 

seu genitor Cledson Nunes dos Santos, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT” em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 10 de dezembro de 

2017 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade 

parcial e permanente, segundo atestam os documentos anexados aos 

autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a fornecer a 

negativa ao requerimento, sendo flagrante o interesse de agir, afirmando 

ter sofrido politrauma, polifratura, fratura na mão e no punho, fazendo, 

assim, jus ao pagamento de indenização em grau maior, ou seja, em 100%. 

Sustenta a legitimidade passiva da seguradora, conforme lista SUSEP, 

pugnando pela procedência do pleito, bem como que a comunicação entre 

as partes só ocorra mediante o processo. Pede, ainda, sejam os 

honorários fixados em 20%, caso o direito não ultrapasse a metade do 

teto máximo indenizável ou na forma do § 8º, do art. 85, do CPC, se for 

ínfimo o valor da condenação. Foram anexados documentos. Em 

despacho inaugural foi determinada a citação da demandada. Em 

contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, 

conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a ausência de 

prova acerca do pedido administrativo, pugnando pela suspensão do feito 

para regulação do sinistro. Quanto ao mérito, alega não haver prova de 

que o acidente tenha sido causado por veículo ou mesmo do nexo de 

causalidade entre esse acidente e o dano sofrido, vez que o boletim de 

ocorrência juntado se refere a comunicado da própria parte à autoridade 

policial, que não possui fé pública, sem contar que não foi juntado o 

registro do primeiro atendimento. Requer, por fim, o acolhimento das 

preliminares arguidas e extinção do processo sem resolução do mérito ou 

a improcedência do pedido. Pede, ainda, a fixação dos juros a partir da 

citação válida, correção monetária conforme a data do ajuizamento da 

ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. A 

audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para 

se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando duas lesões parciais incompletas, quantificadas 

em 50% e 25%. Em impugnação, o autor reitera os termos da inicial e pede 

a condenação da requerida em litigância de má-fé. Instado a se 

pronunciar, o Ministério Público foi favorável à concessão parcial do pleito. 

As partes foram favoráveis ao resultado obtido na perícia. É o relatório. 

Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não 

haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, 

I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impondo 

esclarecer, quanto à primeira, não ser possível a inclusão da Seguradora 

Líder no polo passivo da lide, haja vista que qualquer seguradora que faça 

parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro 

DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos 

do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 
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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. (...). 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. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, não há se falar em suspensão do processo até a 

conclusão da análise administrativa, sobretudo pelo fato de que o 

protocolo é de dezembro de 2017, segundo se infere do documento Id. 

11616172. Rejeito, portanto, as preliminares. Respeitante ao mérito, 

cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na 

Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência policial e em laudo 

médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência 

dos danos sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, 

bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas 

punho direito e em membro superior esquerdo, o que foi confirmado na 

“Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que 

concluiu tratar-se de lesões parciais incompletas quantificadas em 50% e 

25%. Outrossim, cumpre esclarecer que para fins de pagamento de 

Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação de boletim de 

ocorrência quando presentes outros elementos nos autos que 

demonstrem o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, segundo entendimento da jurisprudência 

mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO 

POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE 

MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE 

DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. 

Estando determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente 

aos filhos menores em conta poupança, não remanesce interesse 
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recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte 

da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não há 

reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

faz referência ao acidente descrito pelo autor, sendo oportuno esclarecer 

também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim de ocorrência para 

comprovar o acidente de trânsito, ficando, assim, afastada a alegação da 

requerida de que o registro feito unilateralmente é insuficiente à 

comprovação do acidente. Desta feita, restando comprovada, extreme de 

dúvida, através dos documentos carreados ao processo, sobretudo os 

documentos médicos, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, impõe-se aquilatar sobre o 

quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei 

n. 6.194/74). No caso em apreço, o requerente teve afetadas de forma 

parcial e definitiva as funções do punho direito e de membro superior 

esquerdo, quantificadas em 50% e 25% cada, assim se inferindo do laudo 

médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, as perdas anatômicas e/ou funcionais parciais descritas 

acima correspondem a 25% (punho) e 70% (membro superior), logo, 

considerando que as lesões foram quantificadas em 50% e 25%, 

respetivamente, revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 25% e 

25% de 70% do valor total da cobertura (R$ 1.687,50 + R$ 2.362,50), que 

resulta em R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais). Referente à 

proibição da requerida de comunicar-se com o autor extra processo, que, 

conforme sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte 

requerida não deverá procurar a parte autora em sua residência para 

tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou 

convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da 

distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser discutida ou 

solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, especialmente 

porque a proibição de abordagem na residência da parte autora não trará 

nenhum prejuízo à parte ré. Sobre o argumento de que a parte ré deverá 

ser condenada como litigante de má-fé por ter falseado a verdade ao 

afirmar que inexistiu processo administrativo, mesmo diante da robusta 

prova carreada aos autos do exaurimento da via administrativa, cumpre 

anotar que, realmente, a inicial veio instruída com documento que 

demonstra a protocolização de requerimento administrativo endereçado ao 

Presidente da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. 

Contudo, a seguradora, em sua peça de defesa, apesar de reconhecer a 

protocolização do requerimento administrativo, diz que tal pedido não 

consta no site da empresa por não ter cumprido as exigências da 

seguradora para a juntada dos documentos necessários. Vê-se, do 

exposto, que a empresa requerida não negou a protocolização do pedido 

administrativo, apenas esclareceu que tal pedido não chegou a ser 

processado por ausência dos documentos necessários exigidos para a 

regulação administrativa do sinistro, não caracterizando, assim, nenhuma 

das hipóteses elencadas no art. 80 do Código de Processo Civil, até 

porque a configuração da litigância de má-fé, na hipótese descrita no art. 

80, II, do CPC, requer a presença de elementos que denotem a real 

intenção do litigante em faltar com a verdade, a fim de confundir a parte 

adversa ou de iludir o julgador, para a obtenção de vantagem no 

processo, situação não verificada, uma vez que a empresa requerida 

reconheceu a existência do pedido administrativo e afirmou que o pleito só 

não se consolidou por conta da ausência de documentos essenciais. 

Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência, a 

condenação em litigância de má-fé exige o preenchimento de três 

requisitos, quais sejam, que a conduta esteja inserida dentre as hipóteses 

previstas no art. 80, que à parte tenha sido dada oportunidade de se 

defender e, por último, que a conduta tenha trazido prejuízo à parte 

adversa, consoante se observa dos seguintes julgados: “Para a 

condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o preenchimento de 

três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma 

das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que a parte 

tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da 

sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 135/187, 

146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Por fim, quanto ao prequestionamento, com a manifestação 

específica sobre as matérias constitucionais, com vistas a eventual 

interposição de recurso, pleiteado pelas partes, cabe assinalar que tal 

exigência para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve 

ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar 

expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou 

constitucionais apresentados. Diante do exposto, julgo procedente o 

pedido formulado por Paulo Ricardo Aires dos Santos, representado por 

Cledson Nunes dos Santos, na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para 

condená-la ao pagamento do valor R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta 

reais) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 

(um mil reais), nos termos do § 8º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta 

a natureza da demanda, que não é tida como de maior complexidade, o 

bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido 

para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim 

certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora 

para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as contrarrazões 

no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009392-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... ELAINE CRISTINA DE AMORIM, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Benefício Obrigatório DPVAT” em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 04.02.2018, foi 

vítima de acidente de trânsito que lhe ocasionou invalidez permanente, 

devendo, por isso, ser indenizada na forma prevista na Lei n. 6.194/74, 

com redação dada pela Lei n. 11.482/2007, no valor de 40 salários 

mínimos. Requer o processamento da ação para condenar a requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório DPVAT em 40 salários-mínimos. Foram 

anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação 

da requerida. Em contestação, a requerida sustenta, preliminarmente, a 

alteração do polo passivo para inclusão da empresa Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S/A, bem como a necessidade de 

adequação ao valor da causa. Quanto ao mérito, diz que os documentos 

trazidos com a inicial não demonstram o nexo causal entre o acidente e as 

lesões tidas como experimentadas pela vítima, enfatizando que a 

comprovação do grua da lesão deverá ser aferida por médico legista dos 

quadros do IML, e que o boletim de ocorrência policial lavrado 

unilateralmente por declarações de terceiros é inservível como meio de 

prova. Afirma que, caso seja julgada procedente a ação, a condenação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067917/2/2020 Página 113 de 229



deverá ocorrer de acordo com a lesão a ser aferida por perícia técnica, 

mostrando-se contrária à inversão do ônus da prova. Em impugnação à 

peça de defesa, A audiência de conciliação resultou inexitosa, saindo as 

partes cientificadas de que deveriam se manifestar sobre o laudo pericial 

judicial apresentado no referido ato processual, que concluiu que a 

requerente está acometido de lesão parcial incompleta no pé direito, 

quantificada em 25%. Em impugnação à peça de defesa, o requerente 

ratifica os termos da exordial. É o relatório. Decido. Conheço diretamente 

do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade de produção 

de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

Antes, porém, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares 

arguidas pela requerida, quais sejam, a alteração do polo passivo para 

inclusão da empresa Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT 

S/A, bem como adequação do valor da causa. Quanto à primeira preliminar 

- alteração do polo passivo para inclusão Seguradora Líder do Consórcio 

do Seguro DPVAT S/A –, cumpre assinalar que tal pretensão não merece 

acolhimento porque qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a 

solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da 

Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o beneficiário da indenização, pleiteá-la 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No 

caso em apreço, o beneficiário à indenização optou pela requerida, não 

havendo, desse modo, que se falar em alteração do polo passivo. Quanto 

à segunda preliminar – necessidade de adequação do valor da causa ao 

proveito econômico pretendido – saliente-se que, dada a inaptidão técnica 

da parte para precisar o grau de invalidez (total ou parcial) dentre as 

sequelas narradas, mostra-se despropositado exigir-lhe fixar quantia 

correta enquanto não realizada perícia técnica para aquilatar a extensão 

da lesão (TJSP – AI 22697289120158260000 – p. 29.2.2016). Assim, 

AFASTO as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, não 

se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista no Código 

de Defesa do Consumidor – CDC, que, de fato, não se aplica aqui as 

normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e a 

escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, 

relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se encontram 

em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, existindo 
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óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte demandante, 

o que importaria em delonga desnecessária na solução do litígio, o que 

atende aos princípios da economia e da celeridade processual. Restando, 

pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência técnica do requerente, 

mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à 

antecipação das despesas referentes à perícia médica requerida pela 

parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de 

Processo Civil. Respeitante à alegação da requerida de que o registro do 

boletim de ocorrência por mera comunicação da vítima não tem o condão 

de caracterizar o nexo causal, cumpre salientar que, para fins de 

pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT, é dispensável a apresentação 

de boletim de ocorrência quando presentes outros elementos nos autos 

que demonstram o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a inicial veio instruída com documentos 

que demonstram que o requerente foi submetido ao atendimento médico no 

mesmo dia indicado no boletim de ocorrência, impondo-se, assim, o 

afastamento da tese argumentativa da requerida. Respeitante à alegada 

imprescindibilidade da juntada de laudo emitido pelo IML, ressalte-se que tal 

exigência só é possível para o caso de indenização em sede 

administrativa, mas jamais para o ajuizamento de ação, já que será 

realizada perícia técnica judicial durante a instrução processual (TJMG - 

AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível 

– j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 ). Quanto ao pedido da parte autora de que 

a indenização seja fixada em salários mínimos, impõe-se esclarecer que, 

com a modificação ocorrida nos valores das indenizações do Seguro 

Obrigatório, por meio da Medida Provisória nº 340/06, posteriormente 

convertida em Lei nº 11.482/07, as indenizações passaram a ser 

determinadas conforme valores fixos e não mais em salários mínimos, 

segundo se infere da transcrição a seguir e também mencionada pelo 

próprio autor em peça primeira “in verbis”: “Art. 3º. Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) - no caso de morte;”[2] Assim, para os sinistros ocorridos a partir 

dessa alteração, não mais se aplica os parâmetro anteriores, conforme 

salário mínimo, segundo se infere também dos arestos a seguir: “AGRAVO 

INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À 

APELAÇÃO – SEGURO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

INCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO – SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA 

DO SINISTRO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Em se tratando 

de sinistro ocorrido na vigência da Lei n. 6.194/74, a indenização 

decorrente do seguro DPVAT deve ser apurada com base no valor do 

sa lá r io  mín imo v igente  na  da ta  do  s in i s t ro . ”  (N .U 

0044683-18.2018.8.11.0000 – Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. 

Márcio Aparecido Guedes, j. 3.10.2018, p.DJE 19.10.2018) “AÇÃO 

RESCISÓRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 

PRELIMINAR - FALTA DA CONDIÇÃO DA AÇÃO - ANÁLISE EM CONJUNTO 

COM MÉRITO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 6.194/74 - 

UTILIZAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DA LIQUIDAÇÃO - 

CORREÇÃO MONETÁRIA EXCLUÍDA - BIS IN IDEM AFASTADO - 

DISSONÂNCIA DO MP - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. O acidente 

ocorrido na vigência da Lei n. 6.194/74, deve ser aplicado o Art. 3°, alínea 

“a”, da Lei que determinava o valor máximo da indenização em 40 

(quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País à época 

da liquidação do sinistro (artigo 5º, § 1º, da aludida Lei). Assim, correto o 

uso do salário mínimo ao tempo da liquidação para o cálculo da 

indenização no caso concreto. Ocorrendo a reposição do valor da moeda 

corroído pela inflação de forma automática, deve ser excluída a correção 

monetária, sob pena de bis in idem.” (N.U 0093560-57.2016.8.11.0000 – 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Maria Helena Gargaglione 

Póvoas, j. 3.5.2018, p. no DJE 8.5.2018) No caso dos autos a parte autora 

sofreu acidente em 2018, ou seja, quando já estava em vigor a Lei nº 

11.482/2007, de modo que a análise do pedido está em perfeita sintonia 

com a legislação vigente (art. 3º, inciso I, da Lei 6.194/74, acrescentado 

pela Lei nº 11.482/07). Nota-se, que os documentos trazidos para os 

autos, consistentes em boletim de ocorrência policial, relatórios e 

prontuários médicos, demonstram, à saciedade, o nexo causal entre o 

sinistro e as lesões experimentadas pela vítima, diagnosticada pela perícia 

judicial com com lesões parciais incompletas no pé direito, quantificadas 

em 25% – Id 23049337. Dessa forma, impõe-se aquilatar sobre o quantum 

a ser indenizado, o que ora se passa a fazer, salientando-se que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional de um dos pés, 

corresponde a 50%. Logo, considerando que as lesões no caso em tela 

são parciais e, por isso, quantificadas em 25%, revela-se justa e 

adequada a fixação de 50% de 25%, que resulta em R$ 1.687,50 (mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por Elaine 

Cristina de Amorim na ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao 

pagamento do valor de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), que corresponde a 12,5% do valor global da 

indenização, devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do 

sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% 

ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno a parte ré 

ao pagamento das custas processuais. No que diz respeito à fixação da 

verba honorária, quando for ínfimo o valor da condenação, como neste 

caso, a jurisprudência assim tem se posicionado: “Pequeno que seja o 

valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de advogado, 

que devem corresponder à justa remuneração do trabalho profissional; 

nada importa que o vulto da demanda não justifique a despesa, máxime se 

o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a acompanha-lo até no 

STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 

28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, 

não autoriza se fixem em valor aviltante os honorários por sucumbência” 

(STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). 

Assim, com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência 

em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, 

que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço, cumprindo salientar não se aplicar neste caso as normas do art. 

86 do CPC, tendo em vista o princípio da causalidade. Decorrido o prazo 

para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se 

vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso e depois de decorrido o 

prazo para as contrarrazões, à instância superior, para os devidos fins (§ 

3º, art. 1.010, CPC). P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, 

Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil 

Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395. [2] Lei N.º 

6.194/74, alterada pela Lei N.º 11.482/07.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009289-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. PAULO HENRIQUE DA SILVA, qualificado nos autos, propôs “Ação 

de Cobrança” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 
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pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo 

alega, no dia 27 de janeiro de 2018, sofreu um acidente de trânsito, que 

resultou em sua incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os 

documentos anexados aos autos. Diz que, em virtude da lesão sofrida, 

faz jus ao pagamento integral da indenização, sem graduação da 

invalidez, enfatizando ser inconstitucional a Medida Provisória n. 451/2008 

e a Lei 11.945/2009, porque ambas violam a dignidade da pessoa humana. 

Pede, assim, a procedência do pleito, a fim de ver a requerida condenada 

ao pagamento da verba indenizatória, bem como dos honorários 

advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, além da 

inversão do ônus da prova. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da demandada. Em contestação, a 

requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme 

Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a ausência de comprovação 

de requerimento administrativo, bem como de comprovante de endereço 

em nome do autor e impugna a gratuidade da justiça. Quanto ao mérito, 

alega a ausência de prova de que o acidente foi causado por veículo, pois 

o boletim de ocorrência foi elaborado de forma unilateral e tardiamente, 

não possuindo força probante, sustentando, ainda, ao não cobertura do 

seguro por falta de pagamento do prêmio. Em caso de condenação, pede 

seja observada, obrigatoriamente, a Tabela de Danos de Pessoas anexa à 

referida lei, e que os juros deverão incidir da citação válida e a correção 

monetária a partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ). Requer, 

por fim, o acolhimento das preliminares arguidas e extinção do processo 

sem resolução do mérito e, quanto ao mérito, pugna pela improcedência do 

pedido. Pede, ainda, a fixação dos juros a partir da citação válida, 

correção monetária conforme a data do ajuizamento da ação e honorários 

em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. A audiência de 

conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se 

manifestarem acerca da perícia médica realizada, na qual foi apurada 

lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. As partes não se 

manifestaram acerca do resultado obtido no laudo. É o relatório. Decido. 

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver 

necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Antes, porém, de adentrar o mérito, impõe-se a 

análise das preliminares arguidas pela requerida, cumprindo salientar, 

quanto à primeira, não ser possível a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da lide, haja vista que qualquer seguradora que faça parte do 

consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, 

dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 

7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar em face 

de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA - Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "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. (...). 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. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, não há se falar em extinção do processo por falta 

de interesse de agir. No que tange à inconstitucionalidade alegada pelo 

requerente que, em suma, se refere ao uso da Tabela Anexa da Lei 

11.945/2009, cumpre salientar que tal argumento foi rechaçado pelo Pleno 
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do Supremo Tribunal Federal, via controle concentrado, no julgamento da 

ADIN n. 4.627/DF, que entendeu ser constitucional a utilização da tabela 

anexa, não violando os princípios da proporcionalidade, dignidade humana 

e vedação ao retrocesso social. Nesse sentido, a jurisprudência 

mato-grossense: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP - CONSTITUCIONALIDADE 

RECONHECIDA - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E VEDAÇÃO AO 

RETROCESSO SOCIAL – PRINCÍPIOS NÃO VIOLADOS - DECISÃO 

PROFERIDA NA ADI 4.350 e 4.627 PELO STF - INVALIDEZ PERMANENTE 

CARACTERIZADA - NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO - SÚMULA 474 DO 

STJ - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE 

LEGAL DE R$13.500,00 - INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – 

RECEBIMENTO INTEGRAL NA VIA ADMINISTRATIVA – SATISFAÇÃO DO 

DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – 

CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. Quanto à suposta 

inconstitucionalidade das regras legais que criaram uma tabela para o 

cálculo do montante devido a título de indenização em favor do segurado 

acidentado, cuida-se de medida que não afronta o ordenamento jurídico. 

(STF - ADI 4350, ADI 4627). A alegação genérica de ofensa à dignidade 

da pessoa humana não pode descaracterizar o escopo de proteção 

proporcionado pelo referido princípio. Quanto ao princípio da vedação ao 

retrocesso social, também não se vislumbra qualquer ofensa ao texto 

constitucional. (STF - ADI 4350, ADI 4627). O valor do seguro DPVAT deve 

ser estipulado com observância ao grau de invalidez registrado no laudo 

pericial e ao percentual constante na tabela da SUSEP, e a cobertura 

máxima é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a 

Lei n. 11.482/2007.Constatado que o segurado recebeu por via 

administrativa a integralidade da indenização, não cabe mais nenhum 

ressarcimento.” (TJMT – N.U 0000101-45.2014.8.11.0008, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado – Rubens de Oliveira Santos Filho – 

Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.3.2019 – Dje 18.3.2019 – 

destaquei). Como se vê, estando superada, de há muito, tal tese, não há 

que se rediscutir a matéria. Sobre a ausência de comprovante de 

residência em nome do autor, impõe-se esclarecer que, apesar de a fatura 

de água contida em Id 18470970, em nome do pai do autor, estar ilegível na 

parte que identifica o seu endereço, verifica-se no termo de audiência e 

conciliação que o autor pessoalmente confirmou tais dados, não se 

vislumbrando irregularidade que mereça ser sanada. Por fim, sobre a 

impugnação à gratuidade da justiça, destaque-se que, segundo a regra 

contida no art. 4º da Lei Federal n. 1.060/50, não se pode exigir daquele 

que pleiteia os benefícios da justiça gratuita que produza prova de sua 

condição financeira e econômica insuficiente para arcar com o pagamento 

das custas e das despesas processuais, bastando que afirme não estar 

“em condições de pagar as custas do processo e os honorários de 

advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”. Todavia, a 

jurisprudência tem compreendido que, havendo dúvidas acerca da 

declaração de hipossuficiência, pode a assistência judiciária gratuita ser 

revogada, cabendo “ao interessado apresentar as provas necessárias à 

verificação de sua incapacidade financeira, em especial, comprovantes de 

rendimentos e declarações de imposto de renda”[1] e à parte contrária 

provar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à 

revogação dos benefícios de assistência. Assim o entendimento da 

doutrina: “A prova em contrário, que derruba a presunção juris tantum de 

pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, 

deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem 

comprometer seu sustento e o de sua família. Deve ser comprovada pela 

situação atual do interessado e não por ilações acerca de sua pretérita 

situação e empresário, proprietário ou pessoa de posses. (...)” (Nelson 

Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, em “Código de Processo Civil 

Comentado e legislação extravagante”, Revista dos Tribunais, 2010, p. 

1562) No caso em comento, a requerida limita-se a deduzir que o autor 

possui condições de arcar com as despesas processuais sem fazer 

qualquer prova disso, enquanto que o requerente comprova, 

satisfatoriamente, a sua hipossuficiência, segundo se infere da cópia da 

carteira de trabalho (Id. 18470970), não restando dúvida de que o 

pagamento das despesas processuais comprometerá o seu sustento. 

Rejeito, portanto, as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[2] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 
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Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência policial e em laudo 

médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência 

dos danos sofridos pelo requerente decorrente do acidente de veículo, 

bem como o nexo de causalidade. Aliás, não há qualquer divergência nas 

datas da ocorrência e do atendimento médico que afaste o nexo causal 

entre a lesão e o acidente, como afirmado pela seguradora, muito pelo 

contrário, o boletim de ocorrência está datado de 27.1.2018, mesma data 

da “Ficha de Atendimento – Internação” contida em Id. 18470968. Nota-se, 

ainda, que a vítima/autor, foi diagnosticada com sequelas em membro 

inferior direito, o que foi confirmado na perícia médica realizada e anexada 

aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada 

em 50%. Outrossim, restando comprovada, extreme de dúvida, através 

dos documentos carreados ao processo, sobretudo os documentos 

médicos, que a invalidez parcial do requerente decorre de acidente de 

trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o 

requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva as funções de 

membro inferior direito, quantificadas em 50%, assim se inferindo do laudo 

médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial corresponde a 

70%, logo, considerando que a lesão no caso em tela é parcial e, por isso, 

quantificada em 50%, revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 

70%, do valor total da cobertura, que resulta em R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte e cinco reais). Diante do exposto, julgo parcialmente 

procedente o pedido formulado por Paulo Henrique da Silva na Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, cabendo pontuar, quanto à fixação da verba 

honorária, que quando o valor da condenação for ínfimo, como neste 

caso, a jurisprudência te adotado o seguinte posicionamento: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, com suporte no art. 85, § 

8º, do CPC, fixo os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em 

conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço, cumprindo salientar não se aplicar aqui 

as normas do art. 86, do CPC, dado o princípio da causalidade. Decorrido o 

prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, 

dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. P.I.C. [1] (TJ/MT - AI 21123/2014 – Segunda 

Câmara Cível, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 6.8.2014, p. no DJE 

14.8.2014) [2] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e 

MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. 

Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008320-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE BATISTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... BERENICE BATISTA DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT Pelo Rito Comum” em 

face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 

12.09.2018 foi vítima de acidente de trânsito, sofrendo lesões no membro 

inferior esquerdo, conforme atestam os inclusos documentos médicos, 

devendo, por isso, ser indenizada na forma prevista na Lei n. 6.194/74, 

com redação dada pela Lei n. 11.482/2007, de acordo com o grau da lesão 

a ser apurada por perícia judicial. Requer o processamento da ação para, 

após realização da perícia, condenar a requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório DPVAT. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural 

foi determinada a citação da requerida. Em contestação, a requerida 

sustenta, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo 

para inclusão da empresa Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A, a necessidade de adequação ao valor da causa, bem como 

em falta de interesse de agir decorrente da não apresentação dos 

documentos necessários ao processamento do procedimento 

administrativo.. Quanto ao mérito, diz que os documentos trazidos com a 

inicial não demonstram o nexo causal entre o acidente e as lesões tidas 

como experimentadas pela vítima, enfatizando que a comprovação do grau 

da lesão deverá ser aferida por médico legista dos quadros do IML e que o 

boletim de ocorrência policial lavrado unilateralmente é inservível para 

embasar sua responsabilização. Afirma que a forma de pagamento deve 

obedecer as disposições da lei 6.194/74, de acordo com o grau da lesão. 

Mostra-se contrária à inversão do ônus da prova. Em impugnação à peça 

de defesa, a requerente ratifica os termos da exordial. A audiência de 

conciliação resultou inexitosa, saindo as partes cientificadas de que 

deveriam se manifestar sobre o laudo pericial judicial apresentado no 

referido ato processual, que concluiu que a requerente está acometido de 

lesão parcial incompleta no tornozelo esquerdo, quantificada em 75%. É o 

relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se, antes de adentrar o 

mérito, a análise das preliminares arguidas pela parte ré. Assinale-se, 

quanto à primeira - alteração do polo passivo para inclusão Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A –, que tal pretensão não 

merece acolhimento porque qualquer seguradora que faça parte do 

consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, 

dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 

7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o beneficiário da indenização, 

pleiteá-la em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o 

entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 
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(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No caso em apreço, o 

beneficiário à indenização optou pela requerida, não havendo, desse 

modo, que se falar em alteração do polo passivo. Quanto à segunda 

preliminar – necessidade de adequação do valor da causa ao proveito 

econômico pretendido – saliente-se que, dada a inaptidão técnica da parte 

para precisar o grau de invalidez (total ou parcial) dentre as sequelas 

narradas, mostra-se despropositado exigir-lhe fixar quantia correta 

enquanto não realizada perícia técnica para aquilatar a extensão da lesão 

(TJSP – AI 22697289120158260000 – p. 29.2.2016). Respeitante à ultima 

preliminar – pedido administrativo pendente de documentação – cumpre 

salientar que o Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu, por bem, aplicar analogicamente 

às demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos 

realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir 

nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi 

contestada a ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "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. (...). 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. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, 

em que pese inexistir decisão quanto ao requerimento administrativo por 

suposta ausência de documentos necessários, a parte ré contestou a 

ação, não havendo, assim, que se falar em extinção do processo sem 

resolução do mérito por ausência de interesse de agir. Assim, AFASTO as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, não se aplicar no caso em tela a 

inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor – 

CDC, que, de fato, não se aplica aqui as normas consumeristas porque 

ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou do 

produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 

OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE 

DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS 

DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, 

NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE 

ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no 

âmbito da contratação de seguro facultativo, as normas protetivas do 

Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório 

(DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na 

qual não há acordo de vontade entre as partes, tampouco qualquer 

ingerência das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT 

nas regras atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; 

hipóteses de cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de 

inexistir sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou 

fornecedor pelo segurado, revela-se ausente relação consumerista na 

espécie, ainda que se valha das figuras equiparadas de consumidor 

dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – 

REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 

17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - destaquei). Por outro lado, de acordo com a 

nova sistemática processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, segundo a qual, nas palavras do jurista 

Luiz Guilherme Marinoni e outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de 

maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de 

atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do 

direito material afirmado em juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição 

dinâmica do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do 

ônus probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua 

tal ônus àquela parte que possui maior facilidade na produção da prova, 

quando presentes as hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do 

CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). Tal entendimento já 
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vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da promulgação do novo 

CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. 

INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL ORIGEM 

TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do ônus 

probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora do 

contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se encontram 

em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, existindo 

óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte demandante, 

o que importaria em delonga desnecessária na solução do litígio, o que 

atende aos princípios da economia e da celeridade processual. Restando, 

pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência técnica do requerente, 

mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à 

antecipação das despesas referentes à perícia médica requerida pela 

parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de 

Processo Civil. Respeitante à alegação da requerida de que o registro do 

boletim de ocorrência por mera comunicação da vítima não tem o condão 

de caracterizar o nexo causal, cumpre salientar que, para fins de 

pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT, é dispensável a apresentação 

de boletim de ocorrência quando presentes outros elementos nos autos 

que demonstram o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a inicial veio instruída com documentos 

que demonstram que o requerente foi submetido ao atendimento médico 

exatamente no dia do sinistro anunciado no referido boletim de ocorrência, 

impondo-se, assim, o afastamento da tese argumentativa da requerida. 

Respeitante à alegada imprescindibilidade da juntada de laudo emitido pelo 

IML, ressalte-se que tal exigência só é necessária para o caso de 

indenização em sede administrativa, mas jamais para o ajuizamento da 

ação, tendo em vista a realização de perícia judicial durante a instrução do 

processo (TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago 

– 11ª Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 ). Os documentos 

trazidos com a peça primeira, consistentes em boletim de ocorrência 

policial, ficha de atendimento, prontuários e receitas médicas, ao contrário 

do afirmado pela parte ré, demonstram o nexo causal ente o acidente 

ocorrido no dia 12.9.2018 e as lesões experimentadas pela vítima, 

diagnosticadas pela perícia judicial com lesões parciais incompletas no 

tornozelo esquerdo, quantificadas em 75% – Id 22099951. Dessa forma, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, o que ora se passa 

a fazer, salientando-se que a lei estabelece a indenização em até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De 

acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda completa da 

mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo, corresponde a 25%. Logo, 

considerando que as lesões no caso em tela são parciais e, por isso, 

quantificadas em 75%, revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 

25%, que resulta em R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e 

vinte e cinco centavos). Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos 

formulados por Berenice Batista de Oliveira na Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT proposta em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 

(dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), que 

corresponde ao percentual de 18.75% do valor global da indenização, 

devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro 

(Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês 

a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, ainda, ao 

pagamento das custas processuais. Quanto à verba honorária, quando 

for ínfimo o valor da condenação, como neste caso, a jurisprudência 

assim tem se posicionado: “Pequeno que seja o valor da causa, os 

tribunais não podem aviltar os honorários de advogado, que devem 

corresponder à justa remuneração do trabalho profissional; nada importa 

que o vulto da demanda não justifique a despesa, máxime se o processo 

foi trabalhoso, obrigando o advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª 

T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 

20, § 4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, não autoriza se 

fixem em valor aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 

18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Assim, com 

suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência em R$ 

1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, que não 

é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o 

prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, 

dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso e depois de 

decorrido o prazo para as contrarrazões, à instância superior, para os 

devidos fins (§ 3º, art. 1.010, CPC). P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004309-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. D. A. (AUTOR(A))

ROSILENE VAZ DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... C.A.D.A., menor, representado pela genitora ROSILENE VAZ DE 

ALMEIDA SILVA, qualificada nos autos, propôs “Ação de Cobrança de 
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Seguro Obrigatório DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 11.07.2017 foi vítima de 

acidente de trânsito, sofrendo lesões, devendo, por isso, ser indenizado 

na forma prevista na Lei n. 6.194/74, com redação dada pela Lei n. 

11.482/2007. Requer o processamento da ação para, ao final, após 

realização da perícia para apuração do grau de incapacidade, condenar a 

requerida ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT correspondente, na 

forma prevista na Lei n. 6.194/74. Foram anexados documentos. Em 

despacho inaugural foi determinada a citação da requerida. Em 

contestação, a requerida sustenta, preliminarmente, a alteração do polo 

passivo para a Seguradora Líder, bem como a ausência de requerimento 

administrativo. Quanto ao mérito, diz que os documentos trazidos com a 

inicial não demonstram o nexo causal entre o acidente e as lesões tidas 

como experimentadas pela vítima, enfatizando que a comprovação do grau 

da lesão deverá ser aferida por médico legista dos quadros do IML. Afirma 

que, caso seja julgada procedente a ação, a condenação deverá ocorrer 

de acordo com a lesão a ser aferida por perícia técnica, mostrando-se 

contrária à inversão do ônus da prova. Requer manifestação expressa do 

juízo quanto às normas do inciso LV, art 5º, da CF, e art. 3º, II, e art. 5º, § 

5º, ambos da Lei 6.194/74, para fins de prequestionamento. Em 

impugnação à peça de defesa, a parte autora ratifica os termos da 

exordial e requer seja a parte ré condenada como litigante de má-fé. A 

audiência de conciliação resultou inexitosa, saindo as partes cientificadas 

de que deveriam se manifestar sobre o laudo pericial judicial apresentado 

no referido ato processual, que concluiu que a requerente está acometido 

de lesão parcial incompleta em tornozelo esquerdo, quantificada em 75%. 

Instado a se manifestar, o Ministério Público foi favorável ao pagamento da 

indenização. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, 

porém, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas 

pela requerida, quais sejam, necessidade de alteração do polo passivo 

pela Seguradora Líder S/A, bem como a ausência de requerimento 

administrativo. Respeitante a primeira preliminar – alteração do polo 

passivo para inclusão Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT 

S/A –, cumpre assinalar que tal pretensão não merece acolhimento porque 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para 

pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente 

entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, 

assim, o beneficiário da indenização, pleiteá-la em face de quem melhor 

lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No 

caso em apreço, o beneficiário à indenização optou pela requerida, não 

havendo, desse modo, que se falar em alteração do polo passivo. Quanto 

a segunda preliminar - necessidade de requerimento administrativo - o 

Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos Recursos Extraordinários 

n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão 

resistida e para a configuração da necessidade de intervenção 

jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o 

prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos seguintes 

arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, 

RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - 

destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE 

SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS 

OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. 

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. 

INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE 

OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO 

EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo prévio perante a 

seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a justificar a 

propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse de se 

ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito inafastável do 

acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que exista o direito 

processual de ação, devem estar presentes as condições da ação, sem 

os quais não se justifica o integral desenvolvimento da atividade 

jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das vias 

administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento administrativo, 

o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte de gerar a 

pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção do Poder 

Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu, por bem, aplicar analogicamente 

às demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos 

realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir 

nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi 

contestada a ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "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. (...). 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. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). No caso em tela, além 

de a parte autora ter procotolizado o requerimento administrativo, ainda foi 

contestada a ação, não havendo, assim, que e falar em extinção do 

processo sem resolução do mérito por falta de interesse de agir Assim, 

AFASTO as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 
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6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, não 

se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista no Código 

de Defesa do Consumidor, que, de fato, não se aplica aqui as normas 

consumeristas porque ausente a opção de contratação e a escolha do 

fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de 

consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE 

QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO 

OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS 

RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE 

CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO 

PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se encontram 

em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, existindo 

óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte demandante, 

o que importaria em delonga desnecessária na solução do litígio, o que 

atende aos princípios da economia e da celeridade processual. Restando, 

pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência técnica do requerente, 

mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à 

antecipação das despesas referentes à perícia médica requerida pela 

parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de 

Processo Civil. Respeitante à alegada imprescindibilidade da juntada de 

laudo emitido pelo IML, ressalte-se que tal exigência só é possível para o 

caso de indenização em sede administrativa, mas jamais para o 

ajuizamento de ação, já que será realizada perícia técnica judicial durante 

a instrução processual (TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. 

Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 ). 

Nota-se, que os documentos trazidos para os autos, consistentes em 

boletim de ocorrência policial, relatórios e prontuários médicos, 

demonstram, à saciedade, o nexo causal entre o sinistro e as lesões 

experimentadas pela vítima, diagnosticada pela perícia judicial com lesões 

parciais incompletas no tornozelo esquerdo, quantificadas em 75% – Id 

15040145. Dessa forma, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser 

indenizado, o que ora se passa a fazer, salientando-se que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo, corresponde a 75%. Logo, considerando que as lesões no 

caso em tela são parciais e, por isso, quantificadas em 75%, revela-se 

justa e adequada a fixação de 75% de 25%, que resulta em R$ 2.531,25 

(dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Respeitante ao argumento de que a requerida deverá ser condenada 

como litigante de má-fé por ter falseado a verdade ao afirmar que inexistiu 

processo administrativo, mesmo diante da robusta prova carreada aos 

autos do exaurimento da via administrativa, cumpre anotar que, realmente, 

a inicial veio instruída com documento que demonstra a protocolização de 

requerimento administrativo endereçado ao Presidente da Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Contudo, a seguradora, em 

sua peça de defesa, apesar de reconhecer a protocolização do 

requerimento administrativo, diz que tal pedido não consta no site da 

empresa por não ter cumprido as exigências da seguradora para a juntada 

dos documentos necessários. Vê-se, do exposto, que a empresa 

requerida não negou a protocolização do pedido administrativo, apenas 

esclareceu que tal pedido não chegou a ser processado por ausência dos 

documentos necessários exigidos para a regulação administrativa do 

sinistro, não caracterizando, assim, nenhuma das hipóteses elencadas no 

art. 80 do Código de Processo Civil, até porque a configuração da litigância 

de má-fé, na hipótese descrita no art. 80, II, do CPC, requer a presença de 

elementos que denotem a real intenção do litigante em faltar com a 

verdade, a fim de confundir a parte adversa ou de iludir o julgador, para a 

obtenção de vantagem no processo, situação não verificada, uma vez que 

a empresa requerida reconheceu a existência do pedido administrativo e 

afirmou que o pleito só não se consolidou por conta da ausência de 

documentos essenciais. Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com a 

jurisprudência, a condenação em litigância de má-fé exige o 

preenchimento de três requisitos, quais sejam, que a conduta esteja 

inserida dentre as hipóteses previstas no art. 80, que à parte tenha sido 

dada oportunidade de se defender e, por último, que a conduta tenha 

trazido prejuízo à parte adversa, consoante se observa dos seguintes 

julgados: “Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o 

preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se 

subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; 

que a parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); 
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e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 

135/187, 146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL 

DE FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Por fim, quanto ao alegado prequestionamento, com a manifestação 

específica sobre as matérias constitucionais, com vistas a eventual 

interposição de recurso especial, pleiteado pela parte requerente, 

assinale-se que tal exigência para a interposição de recurso especial ou 

extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não 

precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos 

legais ou constitucionais apresentados. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos formulados por Caua Angelo de 

Almeida Silva, menor, representado pela genitora Rosilene Vaz De Almeida 

Silva na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de 

R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), que corresponde a 18.75% do valor global da indenização, que 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro 

(Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês 

a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, ainda, ao 

pagamento das custas processuais. Quanto à verba honorária, quando 

for ínfimo o valor da condenação, como neste caso, a jurisprudência 

assim tem se posicionado: “Pequeno que seja o valor da causa, os 

tribunais não podem aviltar os honorários de advogado, que devem 

corresponder à justa remuneração do trabalho profissional; nada importa 

que o vulto da demanda não justifique a despesa, máxime se o processo 

foi trabalhoso, obrigando o advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª 

T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 

20, § 4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, não autoriza se 

fixem em valor aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 

18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Assim, com 

suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência em R$ 

1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, que não 

é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o 

prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, 

dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso e depois de 

decorrido o prazo para as contrarrazões, à instância superior, para os 

devidos fins (§ 3º, art. 1.010, CPC). P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009593-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANIA ALVES DA GAMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. EDIVANIA ALVES DA GAMA, qualificada nos autos, propôs “Ação 

de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais” 

em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO DE SEGUROS 

GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, 

segundo alega, no dia 7 de janeiro de 2019, sofreu um acidente de 

trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e permanente, segundo 

atestam os documentos anexados aos autos. Esclarece, inicialmente, ser 

evidente o interesse de agir, tendo em vista que a requerida vem 

recusando receber requerimentos administrativos, descumprindo a 

legislação vigente com o objetivo de não pagar o seguro. Diz ter sofrido 

politrauma, polifratura e fratura de mão, tendo, inclusive se submetido a 

procedimento cirúrgico, persistindo a invalidez permanente nos referido 

membro e, consequentemente, o direito à respectiva indenização. Pede, 

assim, a procedência do pleito, a fim de ver a ré condenada ao pagamento 

da indenização devida e dos danos morais decorrentes da recursa ao 

pedido administrativo, com a fixação da verba honorária em R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais), pugnando, ainda, pela inversão do ônus da 

prova. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada. Em contestação, a requerida, em 

preliminar, pede a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, enfatizando que o autor jamais 

compareceu à sua sucursal para formalizar o requerimento administrativo 

e pede a regularização do valor da causa, vez que não retrata o proveito 

econômico perseguido. Quanto ao mérito, diz não ser devido o pagamento 

de indenizado a segurado inadimplente, como no caso da autora, 

enfatizando inexistir prova acerca da invalidez narrada ou do nexo causal 

entre a suposta lesão e o acidente de trânsito, especialmente porque o 

boletim de ocorrência elaborado com base de declarações unilaterais não 

possuem força probantes e refuta o pedido de indenização por danos 

morais. Em caso de condenação, pede seja observada, obrigatoriamente, 

a Tabela de Danos de Pessoas anexa à referida lei, e que os juros 

deverão incidir da citação válida e a correção monetária a partir do evento 

danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ). Requer, por fim, o acolhimento das 

preliminares e, no mérito, pugna pela improcedência do pedido. A 

audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para 

se manifestarem acerca do laudo pericial, no qual foi apurada lesão parcial 

incompleta, quantificada em 25%. As partes não se opuseram à perícia 

médica. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, por não haver necessidade de produção de outras provas, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, porém de 

adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas pela 

requerida, impondo-se esclarecer, quanto à primeira, que qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a 

indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as 

seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a 

parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido 

esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA - Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em inclusão de outra 

seguradora no polo passivo da lide, de modo que o pedido não deve ser 

acolhido. Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre 

assinalar que o Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos 
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Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a 

existência da pretensão resistida e para a configuração da necessidade 

de intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "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. (...). 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. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de pedido administrativo não enseja a 

extinção do processo por falta de interesse de agir. Quanto ao valor da 

causa, nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, 

de acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa será 

“na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor 

pretendido”, de sorte que se a demandante pretende receber a quantia de 

até o teto do seguro DPVAT, que é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), conforme prevê a Lei n. 6.194/74, mais os danos morais 

de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não há se falar em retificação do valor 

da causa, mesmo porque sem a quantificação da lesão não é possível 

atribuir valor exato do proveito econômico pretendido. Rejeito, portanto, as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Observa-se que os documentos anexados aos autos, 

consistentes em boletim de ocorrência policial e em laudo médico, ao 

contrário ao afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrentes de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas em mão 

esquerda, o que foi confirmado na perícia médica realizada e anexada aos 

autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 

25%. Outrossim, restando comprovada, extreme de dúvida, através dos 

documentos carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, 

que a invalidez parcial da requerente decorre de acidente de trânsito, 

afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se 

aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o requerente teve 

afetadas de forma parcial e definitiva as funções da mão esquerda, 

quantificadas em 25%, assim se inferindo do laudo médico já mencionado. 

De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica 

e/ou funcional acima descrita corresponde a 70%, logo, considerando que 

a lesão é parcial e foi quantificada em 25%, revela-se justa e adequada a 

fixação de 25% de 70%, do valor total da cobertura, que resulta em R$ 

2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). No que diz respeito à alegação da requerida de que a autora 

estava inadimplente com o pagamento do seguro DPVAT e, por isso, não 

faz jus à indenização pretendida, impende esclarecer que, contrário ao 

afirmado, a inadimplência do prêmio do seguro obrigatório por parte do 

proprietário do veículo envolvido em sinistro não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização, conforme Súmula nº 257 do STJ, in verbis: “A 

falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização” . Esse entendimento 

aplica-se a toda e qualquer vítima de acidente, independentemente de ser 

ou não proprietário do veículo, segundo se confere dos arestos a seguir: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO 

PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – 

IRRELEVÂNCIA – SÚMULA Nº 257 DO STJ – PRECEDENTES – AUSÊNCIA 

DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização ao proprietário 

inadimplente. O fato da parte autora não ter alcançado o quantum 

efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica 

sucumbência recíproca.” (TJMT - N.U 1017502-67.2016.8.11.0041 – 

Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Rel. Dirceu dos Santos, j. 31.7.2019, p. no DJE 5.8.2019) – 

destaquei “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DATA NO SINISTRO – ERRO MATERIAL 

– CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO A QUO – DATA DO EVENTO 

DANOSO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – LITIGÂNCIA DE 

MA-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO EM 

PARTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. Conforme dispõe a 

Súmula nº 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio, não é motivo para 

recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz 

qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja 

ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.” 

(TJMT - N.U 1016909-04.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de 

Direito Privado, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. José Zuquim 

Nogueira, j 24.7.2019, p. DJE 2.8.2019) - destaquei Desse modo, não há 

falar em exigibilidade de quitação do prêmio no momento do acidente para 

fazer jus à indenização securitária. Respeitante à condenação da 

requerida ao pagamento de danos morais, cumpre salientar que a negativa 

ao pagamento da indenização, por si só, não caracteriza o abalo moral 

sustentado pelo demandante, uma vez que não restou seguramente 

demonstrada a existência de circunstância especial capaz de atingir os 
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direitos de personalidade, tendo sido esse o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL – 

NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - 

MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do seguro 

pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação 

não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão 

à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado por Edivania Alves da Gama 

na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto 

Seguros Companhia de Seguros Gerais S. A., para condená-la ao 

pagamento do valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá 

ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 

580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar 

da data da citação (STJ, Súmula 426). Considerando que a autora decaiu 

de parte considerável do pedido (danos morais), cabe aplicar aqui o 

disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se lê que “serão 

proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as despesas”. Sendo 

assim, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em R$ 

1.200,00 (um mil e duzentos reais), nos termos do § 8º, do art. 85 do CPC, 

que correspondente aproximadamente à metade da condenação, dado o 

pequeno valor do proveito econômico obtido, levando-se em conta a 

natureza da demanda, que não é tida como de maior complexidade, o bom 

trabalho desempenhado pelos advogados e o razoável tempo exigido para 

o seu serviço, a sucumbência deverá ser suportada em igual proporção 

entre as partes. Suspendo, porém a cobrança em relação à autora por ser 

beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC). Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não 

as contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P. I. C.
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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Vistos... GEOVANI GARCIA DE CARVALHO, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Seguro DPVAT C/C Indenização por Danos Morais” 

em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica 

de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 

28.01.2019 sofreu um acidente de trânsito, provocando-lhe lesões que o 

incapacitaram permanentemente para o exercício de suas habituais 

ocupações, conforme atestam os inclusos documentos, fazendo jus, 

assim, à indenização prevista na Lei n. 6.194/74, com redação dada pela 

Lei n. 11.482/2007. Esclarece que após a protocolização da peça primeira 

e de judicialização do processo, a requerida, por meio de seus prepostos 

e empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, tem assediado a 

parte que busca o acesso ao Judiciário para ter seu direito assegurado, 

fazendo-lhes visitas até mesmo em fins de semana, requerendo, por isso, 

seja determinada à requerida que só deverá comunicar a requerente 

exclusivamente neste processo. Diz ser o caso de se aplicar aqui as 

normas do § 1º do art. 373 do CPC, com a distribuição dinâmica do ônus 

da prova. Pleiteia a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais pela recusa em receber o requerimento 

administrativo. Requer o processamento da ação para, ao final, após 

realização da perícia para apuração do grau de incapacidade, condenar a 

requerida ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT correspondente, na 

forma prevista na Lei n. 6.194/74, bem como em danos morais. Foram 

anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação 

da requerida. Em contestação, a requerida sustenta, preliminarmente, a 

necessidade de alteração do polo passivo para inclusão da empresa 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, a necessidade de 

alteração do valor da causa e da ausência de requerimento administrativo. 

Quanto ao mérito, diz que os documentos trazidos com a inicial não 

demonstram o nexo causal entre o acidente e as lesões tidas como 

experimentadas pela vítima, enfatizando que a comprovação do grau da 

lesão deverá ser aferida por médico legista dos quadros do IML, e que o 

boletim de ocorrência policial lavrado unilateralmente por declarações de 

terceiros é inservível como meio de prova. Afirma que, caso seja julgada 

procedente a ação, a condenação deverá ocorrer de acordo com a lesão 

a ser aferida por perícia técnica, mostrando-se contrária à inversão do 

ônus da prova. Em impugnação à peça de defesa, a parte autora ratificou 

os termos da exordial, bem como requereu a condenação da parte ré 

como litigante de má-fé. A audiência de conciliação resultou inexitosa, 

saindo as partes cientificadas de que deveriam se manifestar sobre o 

laudo pericial judicial apresentado no referido ato processual, que concluiu 

que a parte autora está acometida de lesão total do dedo do pé, 

quantificada em 100%. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de 

outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

Antes, porém, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares 

arguidas pela requerida, quais sejam, a necessidade de alteração do polo 

passivo para inclusão da empresa Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S/A, da adequação do valor da causa e, por fim, de 

ausência de requerimento administrativo. Quanto à primeira preliminar - 

alteração do polo passivo para inclusão Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S/A –, cumpre assinalar que tal pretensão não merece 

acolhimento porque qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a 

solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da 

Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o beneficiário da indenização, pleiteá-la 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 
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referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No 

caso em apreço, o beneficiário à indenização optou pela requerida, não 

havendo, desse modo, que se falar em alteração do polo passivo. Quanto 

à segunda preliminar – necessidade de adequação do valor da causa ao 

proveito econômico pretendido – saliente-se que, dada a inaptidão técnica 

da parte para precisar o grau de invalidez (total ou parcial) dentre as 

sequelas narradas, mostra-se despropositado exigir-lhe fixar quantia 

correta enquanto não realizada perícia técnica para aquilatar a extensão 

da lesão (TJSP – AI 22697289120158260000 – p. 29.2.2016). Respeitante 

à ultima preliminar – necessidade de requerimento administrativo - o 

Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos Recursos Extraordinários 

n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão 

resistida e para a configuração da necessidade de intervenção 

jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o 

prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos seguintes 

arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, 

RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - 

destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE 

SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS 

OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. 

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. 

INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE 

OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO 

EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo prévio perante a 

seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a justificar a 

propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse de se 

ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito inafastável do 

acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que exista o direito 

processual de ação, devem estar presentes as condições da ação, sem 

os quais não se justifica o integral desenvolvimento da atividade 

jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das vias 

administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento administrativo, 

o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte de gerar a 

pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção do Poder 

Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu, por bem, aplicar analogicamente 

às demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos 

realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir 

nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi 

contestada a ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "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. (...). 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. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). No caso em estudo, 

além de a parte autora ter comprovado a protocolização do requerimento 

administrativo, a parte ré contestou a ação, não há se falar em extinção do 

processo por ausência de interesse de agir. Assim, AFASTO as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, não se aplicar no caso em tela a 

inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor – 

CDC, que, de fato, não se aplica aqui as normas consumeristas porque 

ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou do 

produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 

OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE 

DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS 

DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, 

NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE 

ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no 

âmbito da contratação de seguro facultativo, as normas protetivas do 

Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório 

(DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na 

qual não há acordo de vontade entre as partes, tampouco qualquer 

ingerência das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT 

nas regras atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; 

hipóteses de cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de 

inexistir sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou 

fornecedor pelo segurado, revela-se ausente relação consumerista na 

espécie, ainda que se valha das figuras equiparadas de consumidor 

dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – 

REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 

17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - destaquei). Por outro lado, de acordo com a 

nova sistemática processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, segundo a qual, nas palavras do jurista 

Luiz Guilherme Marinoni e outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de 

maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de 

atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do 

direito material afirmado em juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição 

dinâmica do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do 

ônus probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua 

tal ônus àquela parte que possui maior facilidade na produção da prova, 

quando presentes as hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do 

CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). Tal entendimento já 

vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da promulgação do novo 

CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. 

INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL ORIGEM 

TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do ônus 

probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora do 

contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 
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MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se encontram 

em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, existindo 

óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte demandante, 

o que importaria em delonga desnecessária na solução do litígio, o que 

atende aos princípios da economia e da celeridade processual. Restando, 

pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência técnica do requerente, 

mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à 

antecipação das despesas referentes à perícia médica requerida pela 

parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de 

Processo Civil. Respeitante à alegação da requerida de que o registro do 

boletim de ocorrência por mera comunicação da vítima não tem o condão 

de caracterizar o nexo causal, cumpre salientar que, para fins de 

pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT, é dispensável tal documento 

quando presentes outros elementos nos autos que demonstram o nexo 

causal entre o acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela 

vítima, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência mato-grossense, 

in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO POR 

OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE 

MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE 

DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. 

Estando determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente 

aos filhos menores em conta poupança, não remanesce interesse 

recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte 

da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não há 

reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a inicial veio instruída com documentos 

que demonstram que a parte autora foi submetida ao atendimento médico 

exatamente no dia do sinistro anunciado no referido boletim de ocorrência, 

impondo-se, assim, o afastamento da tese argumentativa da requerida. 

Respeitante ao laudo emitido pelo IML, ressalte-se que tal documento 

somente é exigível para o caso de indenização em sede administrativa, 

mas jamais para o ajuizamento da ação, justamente porque será realizada 

perícia judicial durante a instrução do processo (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 ). Os documentos trazidos para os autos, 

consistentes em boletim de ocorrência policial, relatórios e prontuários 

médicos, ao contrário do afirmado pela parte ré, demonstram, à saciedade, 

o nexo causal entre o sinistro ocorrido no dia 28.1.2019 e as lesões 

experimentadas pela vítima, diagnosticada pela perícia judicial com lesão 

total do dedo do ré, quantificadas em 100% – Id 24266930. Dessa forma, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, o que ora se passa 

a fazer, salientando-se que a lei estabelece a indenização em até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De 

acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou 

funcional completa de qualquer dos dedos do pé, corresponde a 10%. 

Logo, considerando que as lesões no caso são quantificadas em 100%, 

revela-se justa e adequada a fixação de 100% de 10% do valor máximo 

atribuído pela Lei nº 6.194/74, que resulta em R$ 1.350,00 (mil, trezentos e 

cinquenta reais). No que se refere à proibição da requerida de 

comunicar-se com o autor extra processo, cumpre assinalar que, 

conforme sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte 

requerida não deverá procurar a parte autora em sua residência para 

tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou 

convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da 

distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser discutida ou 

solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, especialmente 

porque a proibição de abordagem na residência da parte autora não trará 

nenhum prejuízo à parte ré. Respeitante ao argumento de que a requerida 

deverá ser condenada como litigante de má-fé por ter falseado a verdade 

ao afirmar que inexistiu processo administrativo, mesmo diante da robusta 

prova carreada aos autos do exaurimento da via administrativa, cumpre 

anotar que, realmente, a inicial veio instruída com documento que 

demonstra a protocolização de requerimento administrativo endereçado ao 

Presidente da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. 

Contudo, a seguradora, em sua peça de defesa, apesar de reconhecer a 

protocolização do requerimento administrativo, diz que tal pedido não 

consta no site da empresa por não ter cumprido as exigências da 

seguradora para a juntada dos documentos necessários. Vê-se, do 

exposto, que a empresa requerida não negou a protocolização do pedido 

administrativo, apenas esclareceu que tal pedido não chegou a ser 

processado por ausência dos documentos necessários exigidos para a 

regulação administrativa do sinistro, não caracterizando, assim, nenhuma 

das hipóteses elencadas no art. 80 do Código de Processo Civil, até 

porque a configuração da litigância de má-fé, na hipótese descrita no art. 

80, II, do CPC, requer a presença de elementos que denotem a real 

intenção do litigante em faltar com a verdade, a fim de confundir a parte 

adversa ou de iludir o julgador, para a obtenção de vantagem no 

processo, situação não verificada, uma vez que a empresa requerida 

reconheceu a existência do pedido administrativo e afirmou que o pleito só 

não se consolidou por conta da ausência de documentos essenciais. 

Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência, a 

condenação em litigância de má-fé exige o preenchimento de três 

requisitos, quais sejam, que a conduta esteja inserida dentre as hipóteses 

previstas no art. 80, que à parte tenha sido dada oportunidade de se 

defender e, por último, que a conduta tenha trazido prejuízo à parte 

adversa, consoante se observa dos seguintes julgados: “Para a 

condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o preenchimento de 

três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma 

das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que a parte 

tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da 

sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 135/187, 

146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Por fim, respeitante à condenação da requerida ao pagamento de 

danos morais, cumpre salientar que a negativa ao pagamento da 

indenização, por si só, não caracteriza o abalo moral sustentado pelo 

demandante, uma vez que não restou seguramente demonstrada a 

existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de 

personalidade, tendo sido esse o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE 
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TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL – NÃO 

CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - 

ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO 

NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do seguro pela seguradora 

possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação não ultrapassa o 

mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em 

violação à dignidade humana. Em observância aos parâmetros legais que 

norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio 

ao exercício da advocacia, impõe-se a majoração dos honorários 

advocatícios, a serem fixados por apreciação equitativa, com fundamento 

no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado - Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. 

Guiomar Teodoro Borges, j. 31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo 

sentido: N.U 1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de 

Direito Privado - Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira 

Santos Filho, j. 24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a 

negativa de pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, 

humilhação, dor ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis 

aborrecimentos aos quais todos aqueles que vivem em sociedade estão 

sujeitos (TJMG - Apelação Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano 

de Mesquita Carneiro, 11ª Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). 

Logo, não há que se falar em responsabilização da requerida por danos 

morais. da distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser 

discutida ou solucionada nos autos. Diante do exposto, julgo procedentes 

os pedidos formulados por Geovani Garcia de Carvalho na ação proposta 

em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao 

pagamento do valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), que 

corresponde ao percentual de 10% do valor total da indenização de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas 

processuais. Quanto à verba honorária, quando for ínfimo o valor da 

condenação, como neste caso, a jurisprudência assim tem se 

posicionado: “Pequeno que seja o valor da causa, os tribunais não podem 

aviltar os honorários de advogado, que devem corresponder à justa 

remuneração do trabalho profissional; nada importa que o vulto da 

demanda não justifique a despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, 

obrigando o advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 

325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 

4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, não autoriza se fixem 

em valor aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 

18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Assim, com 

suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência em R$ 

1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, que não 

é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço, cumprindo 

salientar não se aplicar neste caso as normas do art. 86 do CPC, dado o 

princípio da causalidade. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim 

certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora 

para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Havendo recurso e depois de decorrido o prazo para as contrarrazões, à 

instância superior, para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, CPC). P. I. C. [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.
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Vistos. JACKESSON EDUARDO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, 

propôs “Ação Sumária de Cobrança do Seguro Obrigatório” em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 10 de junho 

de 2017 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade 

parcial e permanente, segundo atestam os documentos anexados aos 

autos. Diz ter sofrido fratura na perna direita, fazendo, assim, jus ao 

pagamento de indenização de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

pugnando pela procedência do pleito, bem como a fixação dos honorários 

em 20% sobre o valor atualizado da causa. Foram anexados documentos. 

Em despacho inaugural foi determinada a citação da demandada. Em 

contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, 

conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a ausência de 

requerimento conclusão do processo administrativo que foi devolvido por 

pendência documental, pugnado pela suspensão do processo até a 

conclusão da regulação do sinistro. Ainda em preliminar, afirma estarem 

ausentes os pressupostos de existência e validade processuais para o 

exercício do direito de ação, em decorrência da falta de comprovante de 

endereço em nome do autor, o que, a seu ver, prejudica a fixação da 

competência processual. No mérito, alega não ter sido comprovada a 

invalidez descrita, afirmando que, a condenação, caso ocorra, só deverá 

ser estabelecida após a comprovação da invalidez, mediante perícia 

médica, observando-se, obrigatoriamente, a Tabela de Danos de Pessoas 

anexa à referida lei, e que os juros deverão incidir da citação válida e a 

correção monetária a partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ). 

Requer, por fim, o acolhimento das preliminares arguidas e, no mérito, 

pugna pela improcedência do pedido. Pede, ainda, a fixação dos juros a 

partir da citação válida, correção monetária conforme a data do 

ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 

85, do CPC. A audiência de conciliação restou inexitosa. Realizou-se 

perícia média que apontou lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. 

As partes não se manifestaram sobre o resultado obtido em perícia. É o 

relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes de adentrar o mérito, 

impõe-se a análise das preliminares arguidas pela requerida, cumprindo 

salientar, quanto ao primeiro ponto, não ser possível a inclusão da 

Seguradora Líder na lide, haja vista que qualquer seguradora que faça 

parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro 

DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos 

do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 
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Quanto à ausência de requerimento administrativo e/ou conclusão do 

processo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal Federal, quando dos 

julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, 

entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 

configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "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. (...). 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. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a ré contestado a ação, a 

ausência de decisão administrativa por suposta ausência dos documentos 

indispensáveis não enseja a extinção do processo não impede o 

prosseguimento do feito, com o julgamento da lide. Por fim, sobre a 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo, em virtude de irregularidade no comprovante de 

residência do autor, o que, segundo a requerida, prejudicaria a fixação da 

competência, impõe-se esclarecer que, como bem sustentado na 

impugnação, de acordo com a Súmula 540, do STJ “na ação de cobrança 

do seguro DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre os foros do 

seu domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do réu”. Assim, 

considerando que o endereço da seguradora é em Cuiabá, ainda que o 

comprovante juntado com a inicial esteja em nome de terceiro, de maneira 

algum isso afetaria a competência deste juízo para processar o feito. 

Assim, AFASTO as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Os documentos 

anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência policial e em 

laudo médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a 

ocorrência dos danos sofridos pelo requerente decorrente do acidente de 

veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com 

sequelas membro inferior esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação 

Médica para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu 

tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, que a 

invalidez parcial do requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, 

assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o 

quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei 

n. 6.194/74). No caso em apreço, o requerente teve afetadas de forma 

parcial e definitiva as funções de membro inferior esquerdo, quantificadas 

em 50%, assim se inferindo do laudo médico já mencionado. De acordo 

com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou 

funcional parcial acima descrita corresponde a 70%, logo, considerando 

que a lesão foi quantificada em 50%, revela-se justa e adequada a fixação 

de 50% de 70% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado por Jackesson Eduardo de Oliveira na 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, cabendo pontuar, quanto à fixação da verba 

honorária, que quando for ínfimo o valor da condenação, como neste 

caso, a jurisprudência te adotado o seguinte posicionamento: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, com suporte no art. 85, § 

8º, do CPC, fixo os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em 

conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço, cumprindo salientar não se aplicar aqui 

as normas do art. 86, do CPC, dado o princípio da causalidade. Decorrido o 

prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, 

dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033090-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILDALISE DE FATIMA AZEVEDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

SEGURADORA LÍDER (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... GILDALICE DE FÁTIMA AZEVEDO DA SILVA, qualificada nos 

autos, propôs “Ação de Cobrança da Indenização Decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres - DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, 

segundo alega, no dia 05.03.2018 foi atropelada por uma motocicleta, 

sofrendo lesões no membro inferior esquerdo, devendo, por isso, ser 

indenizado na forma prevista na Lei n. 6.194/74, com redação dada pela 

Lei n. 11.482/2007. Requer o processamento da ação para condenar a 

requerida ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

requerida. Em contestação, a requerida sustenta, preliminarmente, a 

necessidade de alteração do polo passivo para inclusão da empresa 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, a necessidade de 

adequação ao valor da causa e ausência do requerimento administrativo. 

Quanto ao mérito, diz que os documentos trazidos com a inicial não 

demonstram o nexo causal entre o acidente e as lesões tidas como 

experimentadas pela vítima, enfatizando que a comprovação do grau da 

lesão deverá ser aferida por médico legista dos quadros do IML, e que o 

boletim de ocorrência policial lavrado unilateralmente por declarações de 

terceiros é inservível como meio de prova. Afirma que, caso seja julgada 

procedente a ação, a condenação deverá ocorrer de acordo com a lesão 

a ser aferida por perícia técnica, mostrando-se contrária à inversão do 

ônus da prova. Em impugnação à peça de defesa, a parte autora ratificou 

os termos da exordial; A audiência de conciliação resultou inexitosa, 

saindo as partes cientificadas de que deveriam se manifestar sobre o 

laudo pericial judicial apresentado no referido ato processual, que concluiu 

que a requerente está acometido de lesão parcial incompleta em joelho 

esquerdo, quantificada em 75%. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Antes, porém, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das 

preliminares arguidas pela requerida, quais sejam, a necessidade de 

alteração do polo passivo para inclusão da empresa Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S/A, da adequação do valor da causa e, por 

fim, de ausência de requerimento administrativo. Quanto à primeira 

preliminar - alteração do polo passivo para inclusão Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S/A –, cumpre assinalar que tal pretensão 

não merece acolhimento porque qualquer seguradora que faça parte do 

consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, 

dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 

7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o beneficiário da indenização, 

pleiteá-la em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o 

entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No caso em apreço, o 

beneficiário à indenização optou pela requerida, não havendo, desse 

modo, que se falar em alteração do polo passivo. Quanto à segunda 

preliminar – necessidade de adequação do valor da causa ao proveito 

econômico pretendido – saliente-se que, dada a inaptidão técnica da parte 

para precisar o grau de invalidez (total ou parcial) dentre as sequelas 

narradas, mostra-se despropositado exigir-lhe fixar quantia correta 

enquanto não realizada perícia técnica para aquilatar a extensão da lesão 

(TJSP – AI 22697289120158260000 – p. 29.2.2016). Respeitante à ultima 

preliminar – necessidade de requerimento administrativo – ressalte-se que 

o Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu, por bem, aplicar analogicamente 

às demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos 

realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir 

nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi 

contestada a ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "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. (...). 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 
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(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. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Na hipótese ora 

analisada, a parte ré comprovou a protocolização do requerimento 

administrativo, que não foi analisado por suposta ausência de documentos 

necessários, e a parte ré contestou a ação, não havendo, assim, que se 

falar em extinção do processo por ausência de interesse de agir. Assim, 

AFASTO as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, não 

se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista no Código 

de Defesa do Consumidor – CDC, que, de fato, não se aplica aqui as 

normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e a 

escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, 

relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se encontram 

em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, existindo 

óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte demandante, 

o que importaria em delonga desnecessária na solução do litígio, o que 

atende aos princípios da economia e da celeridade processual. Restando, 

pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência técnica do requerente, 

mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à 

antecipação das despesas referentes à perícia médica requerida pela 

parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de 

Processo Civil. Respeitante à alegação da requerida de que o registro do 

boletim de ocorrência por mera comunicação da vítima não tem o condão 

de caracterizar o nexo causal, cumpre salientar que, para fins de 

pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT, é dispensável a apresentação 

de boletim de ocorrência quando presentes outros elementos nos autos 

que demonstram o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a inicial veio instruída com documentos 

que demonstram que o requerente foi submetido ao atendimento médico 

exatamente no dia do sinistro anunciado no referido boletim de ocorrência, 

cumprindo esclarecer também que a comprovação do grau da lesão por 

médicos legistas do IML, conforme salientado, somente é exigida para o 

caso de pagamento da indenização em sede administrativas, mas jamais 

para o ajuizamento da ação judicial, uma vez que durante a instrução do 

processo será realizada perícia técnica judicial, não prevalecendo, desse 

modo, a tese argumentativa da parte ré. Os documentos trazidos para os 

autos, consistentes em boletim de ocorrência policial, relatórios e 

prontuários médicos, demonstram, à saciedade, o nexo causal entre o 

sinistro ocorrido no dia 5.3.2018 e as lesões experimentadas pela vítima, 
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diagnosticada pela perícia judicial com lesões parciais incompletas no 

joelho esquerdo, quantificadas em 75% – Id 27230564. Dessa forma, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, o que ora se passa 

a fazer, salientando-se que a lei estabelece a indenização em até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De 

acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda completa da 

mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo, corresponde a 25%. Logo, 

considerando que as lesões no caso em tela são parciais e, por isso, 

quantificadas em 75%, revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 

25%, que resulta em R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e 

vinte e cinco centavos). Diante do exposto, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos formulados por Gildalice de Fátima Azevedo da 

Silva na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de 

R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), que corresponde ao percentual de 18,75% do valor total da 

indenização de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que deverá 

ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 

580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar 

da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, ainda, ao pagamento 

das custas processuais. Quanto à verba honorária, quando for ínfimo o 

valor da condenação, como neste caso, a jurisprudência assim tem se 

posicionado: “Pequeno que seja o valor da causa, os tribunais não podem 

aviltar os honorários de advogado, que devem corresponder à justa 

remuneração do trabalho profissional; nada importa que o vulto da 

demanda não justifique a despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, 

obrigando o advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 

325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 

4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, não autoriza se fixem 

em valor aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 

18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Assim, com 

suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência em R$ 

1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, que não 

é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço cumprindo 

salientar não se aplicar aqui as normas do art. 86 do CPC, dado o princípio 

da causalidade. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim 

certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora 

para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Havendo recurso e depois de decorrido o prazo para as contrarrazões, à 

instância superior, para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, CPC). P. I. C. [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1027766-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBIO FRANCISCO SERPA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... LIBIO FRANCISCO SERPA, qualificado nos autos, propôs “Ação 

de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” em face de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 24.3.2017 foi vítima de um 

atropelamento enquanto trafegava em uma bicicleta, sofrendo lesões, 

devendo, por isso, ser indenizado na forma prevista na Lei n. 6.194/74, 

com redação dada pela Lei n. 11.482/2007. Requer o processamento da 

ação para, ao final, após realização da perícia para apuração do grau de 

incapacidade, condenar a requerida ao pagamento do seguro obrigatório 

DPVAT correspondente, na forma prevista na Lei n. 6.194/74. Foram 

anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação 

da requerida. Em contestação, a requerida sustenta, preliminarmente, a 

necessidade de alteração do polo passivo para inclusão da empresa 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, exceção de 

incompetência e a ausência de requerimento administrativo. Quanto ao 

mérito, diz que os documentos trazidos com a inicial não demonstram o 

nexo causal entre o acidente e as lesões tidas como experimentadas pela 

vítima, enfatizando que a comprovação do grua da lesão deverá ser 

aferida por médico legista dos quadros do IML, e que o boletim de 

ocorrência policial lavrado unilateralmente por declarações de terceiros é 

inservível como meio de prova. Afirma que, caso seja julgada procedente 

a ação, a condenação deverá ocorrer de acordo com a lesão a ser 

aferida por perícia técnica, mostrando-se contrária à inversão do ônus da 

prova. Requer manifestação expressa do juízo quanto às normas do 

inciso LV, art 5º, da CF, e art. 3º, II, e art. 5º, § 5º, ambos da Lei 6.194/74, 

para fins de prequestionamento. Em impugnação à peça de defesa, a 

parte autora ratificou os termos da exordial. As preliminares foram 

afastadas em despacho saneador (id 17639616), sendo determinada a 

realização de perícia técnica judicial, que concluiu que a parte autora está 

acometida de incapacidade parcial e permanente em membro superior 

esquerdo, quantificada em 70%. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. As preliminares foram afastadas em despacho saneador 

(id 17639616). Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, não se aplicar no caso em tela a 

inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor – 

CDC, que, de fato, não se aplica aqui as normas consumeristas porque 

ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou do 

produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 

OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE 

DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS 

DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, 

NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE 

ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no 

âmbito da contratação de seguro facultativo, as normas protetivas do 

Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório 

(DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na 

qual não há acordo de vontade entre as partes, tampouco qualquer 

ingerência das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT 

nas regras atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; 

hipóteses de cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de 

inexistir sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou 

fornecedor pelo segurado, revela-se ausente relação consumerista na 

espécie, ainda que se valha das figuras equiparadas de consumidor 

dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – 

REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 

17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - destaquei). Por outro lado, de acordo com a 

nova sistemática processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, segundo a qual, nas palavras do jurista 

Luiz Guilherme Marinoni e outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de 

maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de 

atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do 

direito material afirmado em juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição 

dinâmica do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do 

ônus probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua 

tal ônus àquela parte que possui maior facilidade na produção da prova, 

quando presentes as hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do 

CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). Tal entendimento já 

vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da promulgação do novo 
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CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. 

INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL ORIGEM 

TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do ônus 

probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora do 

contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se encontram 

em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, existindo 

óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte demandante, 

o que importaria em delonga desnecessária na solução do litígio, o que 

atende aos princípios da economia e da celeridade processual. Restando, 

pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência técnica do requerente, 

mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à 

antecipação das despesas referentes à perícia médica requerida pela 

parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de 

Processo Civil. Respeitante à alegação da requerida de que o registro do 

boletim de ocorrência por mera comunicação da vítima não tem o condão 

de caracterizar o nexo causal, cumpre salientar que, para fins de 

pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT, é dispensável a apresentação 

de boletim de ocorrência quando presentes outros elementos nos autos 

que demonstram o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a inicial veio instruída com documentos 

que demonstram que o requerente foi submetido ao atendimento médico 

exatamente no dia do sinistro anunciado no referido boletim de ocorrência, 

impondo-se, assim, o afastamento da tese argumentativa da requerida. 

Respeitante à alegada imprescindibilidade da juntada de laudo emitido pelo 

IML, ressalte-se que tal exigência é somente para o caso de indenização 

em sede administrativa, mas jamais para o ajuizamento da ação, uma vez 

que durante a instrução do processo será realizada perícia técnica judicial 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 ). Os documentos trazidos 

para os autos, consistentes em boletim de ocorrência policial, relatórios e 

prontuários médicos, demonstram, à saciedade, o nexo causal entre o 

sinistro ocorrido no dia 24.4.2017 e as lesões experimentadas pela vítima, 

diagnosticada pela perícia judicial com incapacidade parcial e permanente 

em membro superior esquerdo, quantificada em 70% (Id 21991996). Dessa 

forma, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, o que ora se 

passa a fazer, salientando-se que a lei estabelece a indenização em até 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De 

acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda funcional 

completa de um dos membros superiores, corresponde a 70%. Logo, 

considerando que as lesões no caso em tela são quantificadas em 70%, 

revela-se justa e adequada a fixação de 70% de 70%, que resulta em R$ 

6.615,00 (seis mil e seiscentos e quinze reais). Por fim, quanto ao alegado 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso especial, 

pleiteado pela parte requerente, assinale-se que tal exigência para a 

interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela 

parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se 

restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais 

apresentados. Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos 

formulados por Libio Francisco Serpa na Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT proposta em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para 

condená-la ao pagamento do valor de R$ 6.615,00 (seis mil e seiscentos e 

quinze reais), que corresponde a 49% do valor global da indenização, que 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro 

(Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês 

a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno a ré ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes 

fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação), nos 

termos do art. 85, § 2º, do CPC, levando-se em conta a natureza da 

demanda, que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho 

desempenhado pela advogada e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso e 

depois de decorrido o prazo para apresentação das contrarrazões, à 

instância superior para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, CPC). P. R.I. C. [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031538-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LINO DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

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

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... DANIEL LINO DE ANDRADE, qualificado nos autos, propôs “Ação 

de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” em face de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no momento em que pilotava sua 

motocicleta no dia 22.6.2017 colidiu com um animal que estava cruzando a 

rua e sofreu lesões, devendo, por isso, ser indenizado na forma prevista 

na Lei n. 6.194/74, com redação dada pela Lei n. 11.482/2007. Requer o 

processamento da ação para, ao final, após realização da perícia para 

apuração do grau de incapacidade, condenar a requerida ao pagamento 

do seguro obrigatório DPVAT correspondente, na forma prevista na Lei n. 

6.194/74. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 
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determinada a citação da requerida. Em contestação, a requerida 

sustenta, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo 

para inclusão da empresa Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A, a ausência de requerimento administrativo e a inexistência de 

pressuposto de constituição válido e regular do processo, em virtude do 

comprovante de residência estar em nome de terceiro. Quanto ao mérito, 

diz que os documentos trazidos com a inicial não demonstram o nexo 

causal entre o acidente e as lesões tidas como experimentadas pela 

vítima, enfatizando que a comprovação do grua da lesão deverá ser 

aferida por médico legista dos quadros do IML, e que o boletim de 

ocorrência policial lavrado unilateralmente por declarações de terceiros é 

inservível como meio de prova. Afirma que, caso seja julgada procedente 

a ação, a condenação deverá ocorrer de acordo com a lesão a ser 

aferida por perícia técnica, mostrando-se contrária à inversão do ônus da 

prova. Requer manifestação expressa do juízo quanto às normas do 

inciso LV, art 5º, da CF, e art. 3º, II, e art. 5º, § 5º, ambos da Lei 6.194/74, 

para fins de prequestionamento. Em impugnação à peça de defesa, a 

parte autora ratificou os termos da exordial. As preliminares foram 

afastadas em despacho saneador (id 20031104), quando foi determinada 

a realização de perícia técnica judicial, que concluiu que a parte autora 

está acometida de incapacidade parcial em punho direito, quantificada em 

25%. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, por não haver necessidade de produção de outras provas, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, cumprindo salientar que 

as preliminares foram analisadas no despacho saneador. Cumpre salientar 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, não 

se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista no Código 

de Defesa do Consumidor – CDC, que, de fato, não se aplica aqui as 

normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e a 

escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, 

relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se encontram 

em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, existindo 

óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte demandante, 

o que importaria em delonga desnecessária na solução do litígio, o que 

atende aos princípios da economia e da celeridade processual. Restando, 

pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência técnica do requerente, 

mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à 

antecipação das despesas referentes à perícia médica requerida pela 

parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de 

Processo Civil. Respeitante à alegação da requerida de que o registro do 

boletim de ocorrência por mera comunicação da vítima não tem o condão 

de caracterizar o nexo causal, cumpre salientar que, para fins de 

pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT, é dispensável a apresentação 

de boletim de ocorrência quando presentes outros elementos nos autos 

que demonstram o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a inicial veio instruída com documentos 

que demonstram que o requerente foi submetido ao atendimento médico 
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exatamente no dia do sinistro anunciado no referido boletim de ocorrência, 

impondo-se, assim, o afastamento da tese argumentativa da requerida. 

Respeitante à alegada imprescindibilidade da juntada de laudo emitido pelo 

IML, ressalte-se que tal exigência é somente para o caso de indenização 

em sede administrativa, mas jamais para o ajuizamento da ação, tendo em 

vista que durante a instrução do processo será realizada perícia técnica 

judicial (TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 

11ª Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 ). O os documentos 

trazidos para os autos, consistentes em boletim de ocorrência policial, 

relatórios e prontuários médicos, demonstram o nexo causal entre o 

sinistro e as lesões experimentadas pela vítima, diagnosticada pela perícia 

judicial com lesões parciais incompletas em punho direito, quantificada em 

25% (vinte e cinco por cento). Dessa forma, impõe-se aquilatar sobre o 

quantum a ser indenizado, o que ora se passa a fazer, salientando-se que 

a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda completa da mobilidade de um dos ombros, 

cotovelos, punhos ou dedo polegar, corresponde a 25%. Logo, 

considerando que as lesões no caso em tela são parciais e, por isso, 

quantificadas em 25%, revela-se justa e adequada a fixação de 25% de 

25%, que resulta em R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos). Por fim, quanto ao alegado prequestionamento, 

com a manifestação específica sobre as matérias constitucionais, com 

vistas a eventual interposição de recurso especial, pleiteado pela parte 

requerente, assinale-se que tal exigência para a interposição de recurso 

especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo 

julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do 

exposto, julgo procedentes os pedidos formulados por Daniel Lino de 

Andrade na ação proposta em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 843,75 (oitocentos 

e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), que corresponde a 

6,25% do valor global da indenização, que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas 

processuais. Quanto à verba honorária, quando for ínfimo o valor da 

condenação, como neste caso, a jurisprudência assim tem se 

posicionado: “Pequeno que seja o valor da causa, os tribunais não podem 

aviltar os honorários de advogado, que devem corresponder à justa 

remuneração do trabalho profissional; nada importa que o vulto da 

demanda não justifique a despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, 

obrigando o advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 

325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 

4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, não autoriza se fixem 

em valor aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 

18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Assim, com 

suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência em R$ 

1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, que não 

é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o 

prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, 

dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso e depois de 

decorrido o prazo para as contrarrazões, à instância superior, para os 

devidos fins (§ 3º, art. 1.010, CPC). P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056599-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA REVERDITO VIVEIROS (AUTOR(A))

MAURO VIVEIROS FILHO (AUTOR(A))

MAURO VIVEIROS (AUTOR(A))

VICTORIA REGINA VIVEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB OAB - MT4474-O 

(ADVOGADO(A))

ALINE ROCHA DE ALMEIDA OAB - MT10881/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL RANDOLFO DA COSTA RIBEIRO (REU)

RAFAELA SCRENCI DA COSTA RIBEIRO (REU)

 

Certifico que, designo o dia 08/06/2020, às 12:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003858-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE CAMPOS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE YARZON RAMOS OAB - MT25915/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 08/06/2020, às 08:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010818-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ROSANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO PIRES FERNANDES (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 08/06/2020, às 08:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020323-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA SANTOS DO NASCIMENTO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA OAB - MT22669-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO OLIVEIRA SANT ANA OAB - MT20373/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONTORNO LESTE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (REU)

SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 08/06/2020, às 09:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009006-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA RODRIGUES CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT6808-O (ADVOGADO(A))

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT8202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

JOSE NAZARENO RIBEIRO NETO OAB - SP274989 (ADVOGADO(A))

 

Certifico que encaminho intimação das partes, para comparecerem na 

perícia médica, que se realizará no dia 15 de abril de 2020 às 15h00min, 

portando documentos pessoais, entre outros documentos descritos na 

peça de ID. 29100519, na sede da empresa MEDIAPE, com endereço 

comercial estabelecido na Avenida Isaac Póvoas, nº 586, sala 01-B, Bairro 

Centro Norte – CEP 78.005-340 – Cuiabá/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003209-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANO LOURENCO SANCHES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIANO LOURENCO SANCHES OAB - MT11333-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 08/06/2020, às 12:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020941-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MENDONCA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEL LAR COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA (REU)

 

Impulsiono o presente feito para fins de INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 

MANIFESTAR referente o AR (CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA) - ID: 

27955286 - NEGATIVO - no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1061341-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTERNATIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LETICIA BRUNO GONCALVES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1061341-40.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para efetuar o pagamento de diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá 

s e r  r e a l i z a d o  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 14 de 

fevereiro de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005532-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN REGINA RODRIGUES PEGORARO (AUTOR(A))

REMI PEGORARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO(A))

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT10907-O 

(ADVOGADO(A))

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT12296-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1005532-31.2020.8.11.0041 DESPACHO Recebo os 

embargos à execução para discussão. De acordo com o artigo 919, caput, 

do Código de Processo Civil, os embargos à execução não terão efeito 

suspensivo, excetuando a hipótese prevista no § 1º do mencionado 

dispositivo. In casu, a embargante não requereu o efeito suspensivo da 

execução. Intime-se a embargada para oferecer impugnação, no prazo de 

15 dias. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de fevereiro de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1032804-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRETA CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - ME 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES OAB - MT5362-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOCAP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PEDRO FRANCO ALVES OAB - MS21761 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1032804-34.2019.8.11.0041 Decisão Trata-se de 

embargos à execução opostos por Concreta Construtora e Locadora de 

Máquinas Eireli ME contra RODOCAP Comércio e Representações Ltda., 

onde a embargante busca a suspensão da execução n.º 

1017404-77.2019.8.11.0042. Para a atribuição de feito suspensivo aos 

embargos a execução, indispensável não só a demonstração dos 

requisitos da tutela, mas também garantia do juízo. O art. 919 do CPC 

dispõe sobre a atribuição de efeito suspensivo nos embargos: “Art. 919. 

Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, 

a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos 

quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e 

desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou 

caução suficientes.” Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: QUARTA CÂMARA CÍVELAGRAVO 

DE INSTRUMENTO N. 1000151-53.2019.8.11.9005AGRAVANTE:- CLAUDIO 

ROBERTO DELLA COLLETAAGRAVADO:- FRANCISCO ADONIR 

GAZIEROEMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO E PERDA DE 

OBJETO SUSCITADAS EM CONTRAMINUTA – REJEIÇÃO – JUSTIÇA 

GRATUITA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO 

COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO 

SUSPENSIVO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO §1º, DO ART. 

919 DO CPC – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO POR PENHORA, 

DEPÓSITO OU CAUÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.Impõe-se o 

conhecimento do agravo sem o preparo quando, dentre os pedidos 

formulados em sede recursal, constar o requerimento de Assistência 

Judiciária (art. 99, §7º do CPC).O fato de o agravante ter arcado com as 

custas dos Embargos à Execução, não o impede de requerer o benefício 

da gratuidade em grau de recurso.Ainda que seja possível a concessão 

do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente 

de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, 

o magistrado pode indeferi-lo quando não encontrar provas que confirmem 

a precariedade econômica alegada. O efeito suspensivo aos Embargos à 

Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do 

embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou 

incerta reparação e à garantia integral do juízo. Ausente um desses 

requisitos descritos no art. 919, § 1º, do CPC, o indeferimento do pedido 

de suspensão se impõe (N.U 1000151-53.2019.8.11.9005, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, 

Publicado no DJE 05/07/2019) Assim, como a execução ainda não está 

garantida e não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos 

autorizadores da tutela de urgência, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se 

a parte embargada para apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) 

dias Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025259-10.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

VANDICO PAULO DE VASCONCELOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT10765-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1025259-10.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 14 de fevereiro de 

2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037437-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEDEMAR SEVERINO VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1037437-88.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 14 de fevereiro de 

2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001672-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO RABELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT15341-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELINO MOREIRA DE ARAUJO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1001672-22.2020.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a correspondência devolvida, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010884-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR OAB - MT8848-O (ADVOGADO(A))

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT16449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARACELI CRISTINA BERTOLLO TARTARI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1010884-04.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a correspondência devolvida, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027306-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA ALESSANDRA DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1027306-25.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a correspondência devolvida, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047976-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ROGERIO CARNEIRO ROSSI (AUTOR(A))

AMANDA DE OLIVEIRA SIMOES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT154470-O 

(ADVOGADO(A))

EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS OAB - MT21176/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

SHOW DI BOLA ATIVIDADES RECREATIVAS LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1047976-16.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a correspondência devolvida, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019031-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO ROSTELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1019031-19.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte requerida para apresentar suas 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020 GESTOR JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033114-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR DE OLIVEIRA TAVARES OAB - MT15300-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO BARBOSA DO CARMO (REU)

LEANDRO PRADO PERRELA - EPP (REU)

PAULO VOLMIR HARTER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1033114-40.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 
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da parte autora para manifestar sobre a correspondência devolvida, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026600-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KENERSON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE ASSUMPCAO OAB - SP289632 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA LOANDA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1026600-71.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1061145-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALIM KAMEL ABOU RAHAL (EXECUTADO)

 

Considerando que o comprovante de entrega (AR) da Carta de Citação 

não fora recebido em mãos pelo Executado mas por terceiros, intimo a 

parte Exequente para depositar o valor das diligências ou oferecer os 

meios para cumprimento do mandado.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007705-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIAN RODRIGUES FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1007705-96.2018.8.11.0041 AUTOR: LUCIAN RODRIGUES 

FERNANDES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis 

a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela 

parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

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

uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

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

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

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

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

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

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

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

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

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

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

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

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

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

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

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Por fim, ressalto que, 

acaso não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1039347-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE ARAUJO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1039347-53.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 14 de fevereiro de 

2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006489-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERY SCHMAIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1006489-32.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de revisão de contrato de consumo c/c dano moral e tutela de 

urgência ajuizada por Valery Schmaida em desfavor de Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S.A, objetivando a concessão de 

medida liminar para reestabelecer o fornecimento de energia elétrica e 

realização de troca do aparelho medidor de energia assistida. Da leitura da 

inicial, verifica-se a necessidade de intimação da autora para emenda-la, a 

fim de colacionar aos autos documentos essenciais à comprovação dos 

fatos alegados, nos termos do artigo 320, do Código de Processo Civil, 

especificamente dos histórico das faturas compreendidas dos 12 (doze) 

meses antecedentes à interrupção do fornecimento de energia elétrica, 

bem como dos comprovantes de pagamento das faturas apresentadas no 

Id nº 29263419. Portanto, nos termos do art. 321, do Código de Processo 

Civil, intime-se o autor para que promova a emenda determinada, no prazo 

de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Concedo à autora 

os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, do 

CPC. Após o cumprimento de todos os atos determinados, devolvam-me 

os autos imediatamente conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de fevereiro 

de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003338-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS MARTINS DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI FERRONATO PEDRO OAB - MT19630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L2S2 CONSTRUTORA E LOCACAO - EIRELI - EPP (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ Processo n° 1003338-58.2020.8.11.0041 Vistos e etc Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Verifico que a pretensão inicial vem acompanhada de prova escrita sem 

eficácia de título executivo. Posto isto, nos termos do art. 701 do CPC, 

expeça-se mandado citatório e pagamento, com o prazo de quinze dias, 

nos termos do pedido inicial, e honorários advocatícios de 5% (cinco por 

cento) do valor da causa, consignando que, caso o réu cumpra, ficará 

isento de custas. Conste, ainda, que nesse prazo o réu poderá oferecer 

embargos e, caso não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de 

embargos, haverá a conversão do mandado monitório em executivo. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003338-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS MARTINS DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI FERRONATO PEDRO OAB - MT19630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L2S2 CONSTRUTORA E LOCACAO - EIRELI - EPP (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003338-58.2020.8.11.0041 Vistos e etc Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Verifico que a pretensão inicial vem acompanhada de prova escrita sem 

eficácia de título executivo. Posto isto, nos termos do art. 701 do CPC, 

expeça-se mandado citatório e pagamento, com o prazo de quinze dias, 

nos termos do pedido inicial, e honorários advocatícios de 5% (cinco por 

cento) do valor da causa, consignando que, caso o réu cumpra, ficará 

isento de custas. Conste, ainda, que nesse prazo o réu poderá oferecer 

embargos e, caso não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de 

embargos, haverá a conversão do mandado monitório em executivo. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032699-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIVAL SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032699-28.2017.8.11.0041 REQUERENTE: DANIVAL 

SILVA SANTOS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela declaração apresentada no movimento Id. nº 10387980, DEFIRO a 

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

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

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

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

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

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 22 

de fevereiro de 2018, ao 12h00min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação, sala 04. Observando-se o prazo de, pelo menos, 

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

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

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

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

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

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

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

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

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Tendo em vista que a parte autora já informou 

seu desinteresse na composição consensual, em caso de manifestação 

de desinteresse também da parte requerida, desde que no prazo de 10 

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

certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Por fim, com fulcro no 

art. 538, inciso III, da CNGC-Foro Judicial, DEFIRO o pedido de tramitação 

prioritária do feito, haja vista que os documentos acostados no Id. nº 

10387982 apontam trauma de TCE em decorrência de acidente de trânsito, 

o que acarreta debilidade profissional, ainda que temporária. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de Novembro de 2017. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito W

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050703-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANA ICASSATTI NANTES STIVAL OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Diogo Galvan OAB - MT8056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BMW MANUFACTURING INDUSTRIA DE MOTOS DA AMAZONIA LTDA 

(REU)

SAGA MUNIQUE COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1050703-45.2019.8.11.0041 Decisão Trata-se de 

ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta 

por Ivana Icassatii Nantes Stival Oliveira em face BMW Manufacturing 

Indústria de Motos da Amazônia Ltda e Saga Munique Comércio de 

Veículos, Peças e Serviços Ltda, todos qualificados. Narra a inicial que em 

22/07/2019 a autora adquiriu junto a concessionária Saga Munique, 2ª Ré, 

uma moto BMW R 1250 GSA Premium, ano/modelo 2019/2019, gasolina, 

chassis 99Z0J5004KZM52717, Placa PQS 5550, zero quilometro, pelo 

valor de R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais). Relata que durante o 

percurso de uma viagem, realizada no dia 09/09/2019, após 49 (quarenta 

e nove) dias da aquisição do bem, deu entrada na concessionária Raviera 

Motos, na cidade de Campo Grande-MS, uma vez que a motocicleta estava 

apresentando perda de potência e acusando mensagem de advertência 

no painel de erro no sistema de gerenciamento do motor, sendo que esta 

seria a segunda vez que ocorrera o problema, pois a primeira aconteceu 

na data de 05/09/2019. Aduz que passados 56 (cinquenta e seis) dias, a 

autora não teve o problema apresentado solucionado ou ainda repassado 

qualquer diagnóstico, continuando sem o veículo que permanece parado 

na concessionária. Alega que nesse ínterim procurou por diversas vezes 

a fábrica, 1ª Ré, via SAC BMW Motorrad, telefone 0800-7073578, e a 

concessionária 2ª ré, bem como a concessionária de Campo Grande-MS, 

Raviera Motos, onde a moto encontra-se parada, porém a resposta que 

obteve de todas é que o veículo encontra-se no aguardo de diagnóstico. 

Assevera que enviou notificações extrajudiciais às rés, manifestando seu 

inconformismo e requerendo a imediata restituição da quantia paga pelo 

bem, com fundamento no art. 18, §1º, II, CDC. Audiência de conciliação 

designada para o dia 10/03/2020. No id nº 28049823 a autora requer a 

desistência da ação em relação à 2ª Ré, e Saga Munique Comércio de 

Veículos, Peças e Serviços Ltda, nos termos do art. 485, § 4ª, CPC. No Id 

nº 28967552 consta petição da parte autora postulando a concessão de 

tutela de urgência em caráter incidental, para seja determinado que a 1ª 

Ré, BMW Manufacturing Indústria de Motos da Amazônia Ltda, seja a 

responsável pela posse e guarda da motocicleta objeto da demanda, BMW 

R 1250 GSA Premium, ano/modelo 2019/2019, gasolina, chassis 

99Z0J5004KZM52717, Placa PQS 5550, recaindo sobre ela qualquer ônus 

decorrentes da posse. É o relatório. Decido. In casu, a pretensão almejada 

pela autora, de acordo com a nova sistemática processual, diz respeito à 

concessão da tutela provisória de urgência, eis que busca uma atuação 

pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua concessão faz-se 

indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e 

parágrafos do NCPC, quais sejam: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 
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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. 

A concessão liminar da tutela provisória de urgência depende do 

preenchimento concomitante dos requisitos constantes no art. 300 e 

parágrafos do NCPC, quais sejam: elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Sobre o assunto ensinam os professores Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A tutela provisória é 

necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o 

ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido 

ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler 

as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 313.) No caso dos autos, a autora pleiteia, em sede de cognição 

sumária, que a 1ª Ré, BMW Manufacturing Indústria de Motos da Amazônia 

Ltda, seja a responsável pela posse e guarda da motocicleta objeto da 

demanda, BMW R 1250 GSA Premium, ano/modelo 2019/2019, gasolina, 

chassis 99Z0J5004KZM52717, Placa PQS 5550, sob o argumento que a 

demora de um diagnóstico ao problema apresentado em seu veículo, fez 

com que a concessionária Raviera Motos de Campo Grande/MS, viesse a 

cobrar uma taxa diária de permanência do bem, no importe de R$ 100,00 

(cem reais) – Id nº 28967553 e Id nº 28967554. Pois bem! A relação entre 

as partes é de consumo, de modo que a primeira Ré, BMW Manufacturing 

Indústria de Motos da Amazônia Ltda, na condição de fabricante, é 

responsável pelo veículo por ela fabricado e vendido à autora, que ainda 

se encontra no prazo de garantia. Ademais, a autora já se manifestou no 

sentido de que não tem interesse no bem defeituoso, pleiteando a 

restituição do dinheiro, o que é permitido pelo CDC. Demonstrando, desta 

forma, a probabilidade do seu direito. A propósito, entende o nosso E. 

Tribunal de Justiça: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – VÍCIO 

OCULTO – DEFEITO EM VEÍCULO LEVADO POR DIVERSAS VEZES AO 

CONSERTO, NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL – RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA ENTRE O FABRICANTE E O PRESTADOR DE SERVIÇO DE 

CONSERTO – INADMISSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OFICINA 

RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – FACULDADE DE 

O CONSUMIDOR OPTAR POR QUALQUER UMA DAS ALTERNATIVAS DO 

ART. 18 DO CDC – RESCISÃO DEVIDA, COM RESTITUIÇÃO DOS 

VALORES PAGOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO 

MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – TERMO DE JUROS DE 

MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – 1º APELO PROVIDO E 2º APELO 

DESPROVIDO. A obrigação de reparo e manutenção de defeitos de 

fabricação ou de desgaste prematuro do automóvel é da fabricante e da 

concessionária autorizada, sendo ilegítima a oficina que prestou serviços 

de reparo em favor da concessionária autorizada. Vício de qualidade, 

aparente ou oculto, é o defeito ou a falha que torna a coisa imprópria ou 

inadequada para o uso que se destina ou que lhe diminua o valor. Ainda 

que tenha ocorrido o reparo do veículo, este efetivamente não se deu 

dentro do prazo máximo previsto no caput do art. 18 do Código de Defesa 

do Consumidor, que prevê a solução do vício em 30 dias, o que fez nascer 

ao consumidor, à sua escolha, uma das alternativas previstas nos incisos 

do § 1º do mesmo dispositivo legal. O c. STJ sedimentou o entendimento 

de que é cabível indenização por dano moral quando o consumidor de 

veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas 

vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido. 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. Tratando-se de responsabilidade contratual, os 

juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do CC. 

(N.U 0018619-05.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019). De igual 

forma, evidente o perigo da demora na prestação jurisdicional, uma vez 

que a empresa concessionária, que não figura como parte neste 

processo, exige da autora a retirada da motocicleta do seu pátio, sob pena 

de cobrança de R$ 100,00 (cem reais) por dia de permanência em suas 

dependências (id nº 28967553). Ocorre que dos autos se infere que a 

motocicleta foi deixada na concessionária de Campo Grande não por 

vontade da autora, mas porque foi lá que ela apresentou defeito, até então 

não resolvido pela fabricante e concessionária que a vendeu para a 

autora, ora rés. Posto isto, presentes os requisitos autorizadores e sendo 

a medida reversível a qualquer tempo, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de 

Processo Civil e DETERMINO que a 1ª Ré, BMW Manufacturing Indústria de 

Motos da Amazônia Ltda, seja a responsável pela posse e guarda da 

motocicleta objeto da demanda, BMW R 1250 GSA Premium, ano/modelo 

2019/2019, gasolina, chassis 99Z0J5004KZM52717, Placa PQS 5550, 

recaindo sobre ela quaisquer ônus decorrentes do exercício da sua 

posse. Em atenção ao princípio da não surpresa, consagrado pelo Código 

de Processo Civil em seu artigo 9º, determino a intimação das rés para que 

se manifestem sobre o pedido de desistência quanto à Saga Munique 

Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda , no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intime-se. Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0009920-92.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

joao carlos vaz curvo (EXEQUENTE)

NABHIA LOUTFI BOU RASLAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joao carlos vaz curvo OAB - MT4715-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONIRDES REIS SOUSA DA SLVA (EXECUTADO)

ISAAC PINTO DA SILVA FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA OAB - MT2669-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE E DESOCUPAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA 8 FORNECERÁ MEIOS TEL (65) 99917-9665 Adv. 

João Carlos Vaz Curvo EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO DA NONA VARA CÍVEL PROCESSO n. 

0009920-92.2000.8.11.0041 Valor da causa: R$ 346.500,00 ESPÉCIE: 

[Inadimplemento]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: 

Nome: NABHIA LOUTFI BOU RASLAN Endereço: desconhecido Nome: joao 

carlos vaz curvo Endereço: desconhecido POLO PASSIVO: Nome: 

CLEONIRDES REIS SOUSA DA SLVA Endereço: desconhecido Nome: 

ISAAC PINTO DA SILVA FILHO Endereço: desconhecido FINALIDADE: 

PROCEDER À IMISSÃO DO EXEQUENTE NA POSSE DO BEM ADJUDICADO 

E DESCRITO NESTE MANDADO. CASO O IMÓVEL EM QUESTÃO AINDA 

ESTEJA OCUPADO, INTIMAR OS ATUAIS OCUPANTES PARA 

DESOCUPAREM ESPONTANEAMENTE O IMÓVEL, NO PRAZO DE 15 DIAS. 

DECORRIDO O PRAZO SEM O CUMPRIMENTO DA ORDEM, EFETUAR A 

DESOCUPAÇÃO COERCITIVA, AUTORIZADOS O ARROMBAMENTO E O 

REFORÇO POLICIAL. cumprir a liminar deferida nos autos do processo 

acima identificado, nos termos da decisão e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. BEM A SER DESOCUPADO: "UM IMÓVEL COM 1.051,00 M², 

SITUADO NA RUA CEL. ALFREDO COSTA MARQUES, N. 02, NO MUNICÍPIO 

DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER, MATRICULADO SOB O N. 5834 NO 

CARTÓRIO 1º SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS DA COMARCA DE 

SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER, TAMBÉM MATRICULADO SOB O N. 

5835 NO 1º SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SANTO 

ANTÔNIO DO LEVERGER/MT E, AINDA, MATRICULADO SOB O N. 28840 

NO 5º OFÍCIO NOTARIAL E DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2ª 

CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ. ENDEREÇO DO 

BEM A SER DESOCUPADO: Rua Cel. Alfredo Costa Marques, N. 02, Santo 
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Antônio/MT, CEP: 78180-000. DECISÃO: "No mais, de acordo com o art. 

877, §1º, do Código de Processo Civil, sem qualquer formalidade 

pendente, DEFIRO o pedido de fls. 789 para o fim de determinar a 

expedição de mandado de imissão na posse do bem adjudicado, em favor 

do Exequente. Caso, o imóvel em questão esteja ocupado, concedo ao(s) 

atual(is) ocupante(s), o prazo de quinze (15) dias para desocupação 

espontânea. Decorrido o prazo sem o cumprimento da ordem, cumpra-se 

coercitivamente o mandado, estando autorizado o arrombamento e reforço 

policial, caso necessário, concedidos os benefícios contidos no artigo 212 

e §§ do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se." 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. CUIABÁ, 13 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007319-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA SIQUEIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA OAB - MT13510/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007319-32.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: EDNA SIQUEIRA LEITE REQUERIDO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. Manifestem-se as 

partes acerca da possibilidade de conciliação. Tendo por finalidade o 

saneamento e o direcionamento à instrução do feito, em obediência aos 

Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da Colaboração, 

estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO intimação das partes 

a fim de: a) Especificarem que provas pretendem produzir no prazo de 15 

(quinze) dias, indicando relação clara e objetiva entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC), hipótese de ainda não ter sido ainda reconhecida; c) Doravante a 

análise da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados aos autos, que indiquem e verifiquem se há 

matérias admitidas ou não impugnadas, bem como demonstrem que 

questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. CUIABÁ. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039899-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA OAB - MT16290-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039899-52.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DOMINGOS SAVIO DE ARRUDA RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos etc. Manifestem-se as partes acerca da 

possibilidade de conciliação. Tendo por finalidade o saneamento e o 

direcionamento à instrução do feito, em obediência aos Princípios da 

Vedação de Decisão Surpresa e da Colaboração, estabelecidos pela nova 

lei processual, DETERMINO intimação das partes a fim de: a) Especificarem 

que provas pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando 

relação clara e objetiva entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese 

de ainda não ter sido ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados 

aos autos, que indiquem e verifiquem se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, bem como demonstrem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá- MT,

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0027415-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PICOLLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SABINO CALDEIRA (EXECUTADO)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, Impulsiono os autos a parte autora 

para manifestar requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção. Cuiabá - MT,14/02/2020. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1059343-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALBERTH VINICIUS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALBERTH VINICIUS SANTOS OAB - MT15086-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

BETRIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1059343-37.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: DALBERTH VINICIUS SANTOS REQUERIDO: HDI SEGUROS 

S.A., BETRIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP Vistos etc. 

Inicialmente, verifica-se que o autor pleitea pelo deferimento da concessão 
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de justiça gratuita, alegando não possuir condições de arcar com os ônus 

processuais. Contudo, se faz necessário para a análise, a juntada aos 

autos de documentos comprovem que o mesmo não tem condições de 

arcar com as custas e honorários do processo. Assim, não resta outra a 

alternativa a não ser a INTIMAÇÃO da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, colacione aos autos documentos que corroborem com a 

sua alegação de hipossuficiência econômica. Intime-se. Cumpra-se, após 

volvam-me os autos conclusos. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000994-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS MARIO DE SIQUEIRA TENUTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO OAB - MT1679-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

 

Impulsionamento por certidão Diligência do oficial de justiça: Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça via boleto bancário, no prazo de 05 dias. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 0053339-40.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BONIFACIA BALBUENA BELIZARIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR OAB - MT6911-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SILVA ARAUJO (LITISCONSORTE)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, Impulsiono os autos a parte autora 

para manifestar requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção. Cuiabá - MT,1/02/2020. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004323-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE AUGUSTA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Thiago Ribeiro OAB - MT13293-O (ADVOGADO(A))

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526-O (ADVOGADO(A))

JOAO RODRIGO EZEQUIEL OAB - MT21502-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004323-61.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

KAROLINE AUGUSTA RAMOS RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos etc. Manifestem-se as partes acerca da 

possibilidade de conciliação. Tendo por finalidade o saneamento e o 

direcionamento à instrução do feito, em obediência aos Princípios da 

Vedação de Decisão Surpresa e da Colaboração, estabelecidos pela nova 

lei processual, DETERMINO intimação das partes a fim de: a) Especificarem 

que provas pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando 

relação clara e objetiva entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese 

de ainda não ter sido ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados 

aos autos, que indiquem e verifiquem se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, bem como demonstrem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. CUIABÁ,

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003213-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA LAVOR FELIX DA SILVA (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003213-27.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: FRANCISCA LAVOR FELIX DA SILVA REQUERIDO: 

ENERGISA/MT Vistos etc. Manifestem-se as partes acerca da 

possibilidade de conciliação. Tendo por finalidade o saneamento e o 

direcionamento à instrução do feito, em obediência aos Princípios da 

Vedação de Decisão Surpresa e da Colaboração, estabelecidos pela nova 

lei processual, DETERMINO intimação das partes a fim de: a) Especificarem 

que provas pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando 

relação clara e objetiva entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese 

de ainda não ter sido ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados 

aos autos, que indiquem e verifiquem se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, bem como demonstrem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. CUIABÁ,

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042241-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE ALVES DONEGA OAB - MT7467-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1042241-36.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TEREZA MARIA DE OLIVEIRA RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos etc. Manifestem-se as partes acerca da 

possibilidade de conciliação. Tendo por finalidade o saneamento e o 

direcionamento à instrução do feito, em obediência aos Princípios da 

Vedação de Decisão Surpresa e da Colaboração, estabelecidos pela nova 

lei processual, DETERMINO intimação das partes a fim de: a) Especificarem 

que provas pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando 

relação clara e objetiva entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese 

de ainda não ter sido ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados 

aos autos, que indiquem e verifiquem se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, bem como demonstrem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. CUIABÁ,
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041376-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PASCOAL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MATHEUS MARQUES OAB - MT16520-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1041376-13.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BENEDITO PASCOAL DA SILVA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Manifestem-se as partes 

acerca da possibilidade de conciliação. Tendo por finalidade o saneamento 

e o direcionamento à instrução do feito, em obediência aos Princípios da 

Vedação de Decisão Surpresa e da Colaboração, estabelecidos pela nova 

lei processual, DETERMINO intimação das partes a fim de: a) Especificarem 

que provas pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando 

relação clara e objetiva entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese 

de ainda não ter sido ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados 

aos autos, que indiquem e verifiquem se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, bem como demonstrem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá- MT,

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007980-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INES ANTONIA MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ASSIS MEZZALIRA OAB - MT25287-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007980-11.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: INES ANTONIA MARQUES DE SOUZA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos etc. Manifestem-se as partes acerca da possibilidade 

de conciliação. Tendo por finalidade o saneamento e o direcionamento à 

instrução do feito, em obediência aos Princípios da Vedação de Decisão 

Surpresa e da Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, 

DETERMINO intimação das partes a fim de: a) Especificarem que provas 

pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando relação clara 

e objetiva entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e 

que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente 

o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte 

adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade 

de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese de ainda não ter sido 

ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem 

e verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como 

demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). 

Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. CUIABÁ,

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003983-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIT CELES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE FRANCIELE BELLO KIRCHESCH OAB - MT22075/O 

(ADVOGADO(A))

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS OAB - MT0018126A 

(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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003983-20.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: EDIT CELES DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA/MT 

Vistos etc. Manifestem-se as partes acerca da possibilidade de 

conciliação. Tendo por finalidade o saneamento e o direcionamento à 

instrução do feito, em obediência aos Princípios da Vedação de Decisão 

Surpresa e da Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, 

DETERMINO intimação das partes a fim de: a) Especificarem que provas 

pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando relação clara 

e objetiva entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e 

que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente 

o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte 

adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade 

de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese de ainda não ter sido 

ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem 

e verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como 

demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). 

Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. CUIABÁ,

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014167-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LISENA APARECIDA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZA RIVAROLA ROCHA OAB - MS5896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014167-35.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

LISENA APARECIDA DE LIMA REQUERIDO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. Manifestem-se as 

partes acerca da possibilidade de conciliação. Tendo por finalidade o 

saneamento e o direcionamento à instrução do feito, em obediência aos 

Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da Colaboração, 

estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO intimação das partes 

a fim de: a) Especificarem que provas pretendem produzir no prazo de 15 

(quinze) dias, indicando relação clara e objetiva entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC), hipótese de ainda não ter sido ainda reconhecida; c) Doravante a 

análise da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados aos autos, que indiquem e verifiquem se há 

matérias admitidas ou não impugnadas, bem como demonstrem que 

questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. CUIABÁ. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001069-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SIPRIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE OAB - MT14877-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001069-80.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MANOEL SIPRIANO DA SILVA RÉU: ENERGISA/MT Vistos etc. 

Manifestem-se as partes acerca da possibilidade de conciliação. Tendo 

por finalidade o saneamento e o direcionamento à instrução do feito, em 

obediência aos Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da 

Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO 

intimação das partes a fim de: a) Especificarem que provas pretendem 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando relação clara e objetiva 

entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a 

prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência 

(art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese de ainda não ter sido 

ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem 

e verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como 

demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). 

Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. CUIABÁ. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012043-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO PAES DE OLIVEIRA (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012043-79.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: IVO PAES DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Manifestem-se as 

partes acerca da possibilidade de conciliação. Tendo por finalidade o 

saneamento e o direcionamento à instrução do feito, em obediência aos 

Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da Colaboração, 

estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO intimação das partes 

a fim de: a) Especificarem que provas pretendem produzir no prazo de 15 

(quinze) dias, indicando relação clara e objetiva entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC), hipótese de ainda não ter sido ainda reconhecida; c) Doravante a 

análise da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados aos autos, que indiquem e verifiquem se há 

matérias admitidas ou não impugnadas, bem como demonstrem que 

questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. CUIABÁ. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048661-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI EURICO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1048661-23.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DAVI EURICO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Vistos etc. Considerando que foi marcado de modo equivocado 

audiência de conciliação em modo comum, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 22/06/2020 às 08h00min, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 05. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 14 de fevereiro de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1041893-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SOARES NERIS ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1041893-18.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CRISTIANE SOARES NERIS ALMEIDA EXECUTADO: SEGURADORA LÍDER 

Vistos etc. Trata-se de processo em fase de Cumprimento de Sentença 

proposto por CRISTIANE SOARES NERIS ALMEIDA, em face de 

SEGURADORA LIDER. Considerando a concordância da parte credora 

com os valores depositados, JULGO satisfeito o pagamento da quantia 

reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, Código de Processo Civil, 

e DECLARO EXTINTO o cumprimento de sentença. Determino que seja 

expedido alvará de levantamento das importâncias depositadas nos autos, 

mediante transferência para conta indicada pela parte exequente de Id. 

28013197. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas as 

determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Cuiabá-MT, 13 de fevereiro de 2020. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003557-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. D. S. Z. (AUTOR)

ANTONIA EVANGELISTA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003557-71.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ANTONIA EVANGELISTA DA SILVA, M. E. D. S. Z. REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 
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acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 22/06/2020 às 14:00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0026277-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACO PRONTO SERVICOS DE CORTE E DOBRA LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA SAMPAIO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CONSTRUTORA REAL LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LAURO CESAR SAMPAIO BRESCOVICI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo:  0026277-54.2017.8.11.0041 . 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ACO PRONTO SERVICOS DE CORTE E 

DOBRA LTDA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CONSTRUTORA REAL LTDA 

- ME, LAURO CESAR SAMPAIO BRESCOVICI, SANDRA REGINA SAMPAIO 

Vistos etc. Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica. Pretende a parte requerente no id. 28208762, que seja arrestado 

on line ativos financeiros pertencentes aos requeridos, através do sistema 

Bacenjud, nos termos do artigo 830 do Código de Processo Civil. A prévia 

citação do devedor é dispensável após a entrada em vigor da Lei 

11.382/2006, com as consequentes alterações realizadas no Código de 

Processo Civil para possibilitar o arresto das requeridas que dificultam a 

citação. Trata-se, na realidade, da aplicação por analogia do artigo 830 do 

Código de Processo Civil, também conhecido como arresto prévio ou 

pré-penhora, o qual autoriza o arresto de bens do devedor quando o 

Oficial de Justiça não o encontrar e a ordem de preferência do artigo 835 

do referido diploma legal autoriza que tal se faça pela via da penhora 

“on-line”. Verifica-se que o processo de execução em apenso tramita 

desde 2015, ou seja a 04 anos sem que a parte consiga satisfazer o seu 

crédito. A necessidade de citação, no incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica, do sócio ou pessoa jurídica, cujo patrimônio se 

busca alcançar, prevista no art. 135, do CPC/2015, em execução, não 

impede o deferimento de medidas acautelatórias urgentes, para garantir a 

efetividade do processo, quando presente prova de fato que autoriza 

admitir a presença dos pressupostos previstos em lei para a 

desconsideração da personalidade jurídica e de risco de que a garantia da 

execução possa desaparecer, frustrando-lhe a eficácia e utilidade, a teor 

dos arts. 294, 297 e 300, do CPC, além dos termos do art. 301, CPC/2015, 

bem como por aplicação do art. 799, VIII (correspondente ao art. 615, III, do 

CPC/1973), que dispõe, expressamente, sobre o requerimento do credor 

de medidas acautelatórias urgentes, para garantir a efetividade da 

execução. Na espécie, admissível o arresto, antes da citação do 

executado, estabelecida no art. 829, do CPC/2015, com correspondência 

no art. 652, do CPC/1973, e da citação das pessoas, cujo patrimônio se 

busca alcançar, no incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica, prevista no art. 135, do CPC/2015, como medida acautelatória de 

urgência a disposição do credor, para garantir a efetividade da execução, 

no caso dos autos, porque estão satisfeitos os requisitos legais, para o 

seu deferimento Ademais, não há que se falar em afronta ao princípio do 

contraditório ou da ampla defesa, na medida em que, efetuada a 

constrição patrimonial, poderá o devedor/executado vir a Juízo a fim de 

ofertar as exceções possíveis. Nesse prisma colaciono os seguintes 

julgados precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO. ARRESTO ON LINE DE VALORES. 

PRÉ-PENHORA. NÃO-LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. O arresto on line com 

fundamento no art. 653 do CPC é cabível quando a normal citação do 

devedor resultar inviabilizada pelas dificuldades decorrentes da sua 

ausência. A realização do arresto on line independe do esgotamento das 

vias extrajudiciais para localização de bens do devedor. No caso 

concreto, existe obstáculo à citação, motivo pelo qual se justifica a 

realização do arresto. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO”. (Agravo de 

Instrumento Nº 70056592017, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 05/11/2013). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PROFISSIONAIS LIBEIRAIS. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO FRUSTRADA. 

ARRESTO. BACENJUD. ART. 653 DO CPC. É possível a realização do 

arresto previsto no art. 653 do CPC, com características de pré-penhora, 

quando frustrada a citação da executada. Hipótese em que verificada a 

ocultação deliberada do executado, revelando fundado receio de que 

reste frustrada a execução. Arresto de ativos financeiros que atende a 

ordem de preferência estabelecida pela legislação processual. 

Precedentes do STJ e deste Tribunal. RECURSO PROVIDO.” (Agravo de 

Instrumento Nº 70057600694, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em 

02/12/2013) E no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

EXECUTADO NÃO ENCONTRADO. ARRESTO PRÉVIO OU EXECUTIVO. 

ART 653 DO CPC. MEDIDA DISTINTA DA PENHORA. CONSTRIÇÃO 

ON-LINE. POSSIBILIDADE, APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.382/2006. 

APLICAÇÃO DO ART. 655-A DO CPC, POR ANALOGIA. PROVIMENTO. 1. 

O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de 

que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura 

penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado 

não ser encontrado para citação. 2. Frustrada a tentativa de localização 

do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line 

(CPC, art. 655-A, aplicado por analogia). 3. Com a citação, qualquer que 

seja sua modalidade, se não houver o pagamento da quantia exequenda, o 

arresto será convertido em penhora (CPC, art. 654). 4. Recurso especial 

provido, para permitir o arresto on-line, a ser efetivado na origem”. (REsp 

1370687/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 15/08/2013). Pelo exposto, DEFIRO o 

pedido de arresto on line via Bacenjud e Renajud em contas e veículos dos 

sócios executados LAURO CESAR SAMPAIO BRESCOVICI - CPF: 

698.842.261-72 e SANDRA REGINA SAMPAIO - CPF: 276.543.111-68, no 

valor de R$ 10.029,17. Diante da tentativa inexitosa de arresto, intime-se o 

credor para se manifestar no prazo legal, bem como para proceder com a 

devida angularização processual. CITEM-SE os sócios para se 

manifestarem e requererem as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) 

dias, com fundamento no artigo 135 do CPC. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006885-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE PAES BARRETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006885-43.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CLEIDE PAES BARRETO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de processo em fase de 

Cumprimento de Sentença proposto por CLEIDE PAES BARRETO, em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Considerando a 

concordância da parte credora com os valores depositados, JULGO 

satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do 

artigo 924, Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o cumprimento 

de sentença. Determino que seja expedido alvará de levantamento das 

importâncias depositadas nos autos, mediante transferência para conta 

indicada pela parte exequente de Id. 28013197. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cumpridas as determinações, determino o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais. 

Cuiabá-MT, 13 de fevereiro de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049263-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA REGINA PELLENZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1049263-14.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDNA REGINA PELLENZ REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos etc. Considerando que foi marcado de modo equivocado 

audiência de conciliação em modo comum, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 22/06/2020 às 08h30min, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 05. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 14 de fevereiro de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048778-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERVAL RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1048778-14.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROBERVAL RIBEIRO DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Considerando que foi marcado de modo 

equivocado audiência de conciliação em modo comum, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 22/06/2020 às 08h45min, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 05. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de fevereiro de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048828-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ARCANGELO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1048828-40.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MIGUEL ARCANGELO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Considerando que foi marcado de modo 

equivocado audiência de conciliação em modo comum, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 22/06/2020 às 08h15min, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 05. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de fevereiro de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048872-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA CRUZ COUTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1048872-59.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZ CARLOS DA CRUZ COUTO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Considerando que foi marcado de modo 

equivocado audiência de conciliação em modo comum, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 22/06/2020 às 09h00min, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 05. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de fevereiro de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006209-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832-O (ADVOGADO(A))

MAYSA ROSA MONTEIRO FORTES OAB - 346.033.871-72 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo:  1006209-61.2020.8.11.0041 . 

REPRESENTANTE: MAYSA ROSA MONTEIRO FORTES Vistos etc. 

Verifica-se que o presente processo foi distribuído equivocadamente a 

este juízo, pois foi endereçado a uma das Varas de Família e Sucessões 

da Comarca de Cuiabá. Com essas considerações, conheço a 

incompetência deste juízo e DECLINO, ex officio, a competência 

jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente ação, em favor 

de uma das Varas de Família e Sucessões da comarca de Cuiabá, para 

onde determino a remessa deste feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014418-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VINICIUS LIMA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLITO FERNANDES NETO OAB - MT18503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014418-73.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

THIAGO VINICIUS LIMA DE OLIVEIRA REU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. No decisório de ID. 

25846478 foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, 

determinado a intimação da parte autora para no prazo de 15 (quinze) 

dias, recolher as custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Após, compareceu a requerente, por meio do petitório de ID. 
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27515798, pleiteando pela reconsideração da decisão que indeferiu a 

gratuidade da justiça. Não houve a citação da parte contrária e, portanto, 

não ocorreu a triangularização processual. Conforme se vislumbra, a 

parte autora embora intimada para sanar as irregularidades constantes da 

petição inicial, não o fez, apresentando pedido de reconsideração. Faço 

consignar ainda que, a decisão que indefere justiça gratuita, tem natureza 

jurídica de decisão interlocutória, portanto, qualquer pretensão de 

modificação quanto ao seu teor deve ser feita, se for o caso, pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça, mediante provocação através de interposição de 

recurso correspondente, pois é o remédio processual destinados a 

corrigir erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. 

Ademais, o nosso ordenamento jurídico, não prevê o pedido de 

reconsideração de qualquer tipo de decisão. Nesse sentido, é a 

jurisprudência: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO (ARTIGO 557, § 

1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)-INTEMPESTIVIDADE.1. O pedido de 

reconsideração não está previsto na legislação processual e não se 

presta à suspensão do prazo para eventual recurso. 2. Agravo 

intempestivo." (TRF 3ª REGIÃO, AC - APELAÇÃO CIVEL 1217339, 

Processo: 00258990920034036100, Órgão Julgador: Quarta Turma, Rel. 

Des. Fed. Fabio Prieto, Data da decisão: 12/02/2009, e-DJF3 Judicial 2 

DATA: 26/05/2009, pág. 544). Destaquei. “PROCESSO CIVIL – AGRAVO 

DE INSTRUMENTO –RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DE SENTENÇA – INTEMPESTIVIDADE. Não existe 

pedido de reconsideração de sentença. - recurso intempestivo não 

recebido pelo juízo a quo."(TRF 2ª REGIÃO, AG - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO 15785, Processo: 9602200022, Órgão Julgador: Sexta 

Turma, Rel. Des. Fed. André Kozlowski, Data da decisão: 14/05/2003, DJU 

DATA: 01/09/2003, pág. 264). Destaquei. Importante ressaltar também que 

o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende a contagem do 

prazo para interposição de recurso. Neste norte, já decidiu o Egrégio STJ: 

“PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU 

SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. 

INTEMPESTIVIDADE. ART. 545, DO CPC. ART. 258 DO RISTJ. 

PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I- Consoante 

entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de 

reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper os prazos 

recursais. Precedentes. II - Escoado o prazo legal para interposição do 

agravo interno, impõe-se não conhecê-lo, em face da ausência de 

requisito indispensável para sua apreciação. Precedentes. III- Agravo 

interno não conhecido.” (AgRg no Ag 653.139/SP, Rel. Ministro GILSON 

DIPP) negritei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRA-RAZÕES 

ENCAMINHADAS POR FAC-SÍMILE - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - 

APLICAÇÃO DO ITEM 1.5.2 DA CNGC/MT - DESCONSIDERAÇÃO DA 

CONTRAMINUTA - EXECUÇÃO - ACORDO HOMOLOGADO – PARTES 

INTIMADAS PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – MANIFESTAÇÃO 

TEMPESTIVA - PETIÇÃO NÃO JUNTADA AOS AUTOS - ERRO DA 

SECRETARIA - CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO - SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO - PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO - PEDIDO DE PENHORA ON-LINE 

INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO AO ARGUMENTO DO FEITO 

ENCONTRA-SE EXTINTO - DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO IMPROVIDO. 

1. Nos termos do item 1.5.2 da CNGC, no ato da juntada do original da 

petição enviada via fac-símile, deverá ser comprovado o recolhimento do 

valor estabelecido na Tabela A, item 7, da Lei 7.603/01, junto com os 

originais, sob pena de desconsideração da prática do ato. 2. O pedido de 

reconsideração da sentença não é cabível e não interrompe nem 

suspende o prazo para a interposição do recurso adequado, de modo que 

mesmo que o pleito tenha sido deferido em evidente equívoco, tal 

deferimento não produz o efeito de desconstituir o julgado por falta de 

amparo na lei. 3. Observando que no feito já existe sentença, escorreita a 

decisão do juiz monocrático que, ao chamar o feito à ordem, revoga 

decisão nula de pleno direito e determina o arquivamento do processo.” 

(STJ - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2481/2008 - CLASSE 

II - 15 - Número do Protocolo: 2481/2008 - Data de Julgamento: 3-9-2008) 

negritei. Ante o exposto e diante da ausência de previsão legal, REJEITO o 

pedido de reconsideração. Ademais, verifica-se que se esvaiu o prazo 

para o atendimento do emanado por este juízo sem que a parte autora 

houvesse efetuado o recolhimento das custas processuais. Vejamos o 

que dita o artigo 321 e parágrafo único do Código de Processo Civil: O juiz, 

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 

e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. O entendimento jurisprudencial 

do e. Tribunal de Justiça Mato-Grossense é firme quanto à 

desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para recolher as 

custas processuais devidas, antes de se determinar a extinção do 

processo pelo inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil: 

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE 

TERCEIRO - EMENDA À INICIAL - PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO 

- ORDEM JUDICIAL NÃO ATENDIDA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - RECURSO IMPROVIDO. A 

extinção do processo, por indeferimento da inicial, não exige a intimação 

pessoal da parte, por ausência de previsão legal. (Ap 138872/2017, DES. 

MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018) EMBARGOS A 

EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – JUSTIÇA 

GRATUITA INDEFERIDA - INTIMAÇÃO - AUSENCIA DE RECOLHIMENTO 

DAS CUSTASPROCESSAIS – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL 

- EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O descumprimento da decisão que determina o 

recolhimento das custas processuais, após análise do pedido de 

gratuidade da justiça, enseja a extinção do processo sem resolução do 

mérito, mostrando-se desnecessária a intimação pessoal da parte. (Ap 

24609/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 

22/05/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

SENTENÇA QUE DECRETA A EXTINÇÃO POR ABANDONO - NÃO 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA 

INTIMAÇÃO PESSOAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA 

ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. "Cancela-se a distribuição na 

hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, 

independentemente de prévia intimação da parte" (AgInt no AREsp 

554.947/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017).(Ap 171375/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018) RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL – NÃO RECOLHIMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO VIA ADVOGADO – INÉRCIA – 

INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA E RECURSO 

DESPROVIDO. Basta a intimação do advogado para comprovar o 

pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290, do NCPC. 

Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para comprovar o 

pagamento das custas processuais em razão de ser ato processual de 

natureza técnica, sem necessidade de intimação pessoal do demandante. 

(Ap 122441/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 

05/03/2018) No mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: 

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA 

GERAL. DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE 

COMUNICAÇÃO IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação 

pessoal da parte para que o magistrado determine o cancelamento da 

distribuição por falta de pagamento de custas (art. 257 do CPC). 

Orientação traçada por ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. 

Min. Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 

676.642/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, 

superando o entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, 

algumas peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte 

antes de decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão 

recorrido. Em primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio 

serviço judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 

1.169.567/RS); a existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de 

início o cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 
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IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência 

emanada por este juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a 

petição inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, I e IV do 

Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.I. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas de estilo e formalidades legais. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012682-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROCHA REINALDO OAB - MT24389-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO GOMES NERY (REU)

LUIZ CARLOS SALESSE (REU)

MANOEL FABIO FERNANDES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE PERES DO PINHO OAB - MT8065-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012682-97.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES REU: RENATO GOMES NERY, 

MANOEL FABIO FERNANDES, LUIZ CARLOS SALESSE Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO 

C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E 

REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS proposta por WILMA TEREZINHA 

DESTRO FERNANDES em desfavor de RENATO GOMES NERY, LUIZ 

CARLOS SALESSE e ESPÓLIO DE MANOEL CRUZ FERNANDES, 

representado pelo INVENTARIANTE MANOEL FÁBIO FERNANDES, 

devidamente qualificados nos autos, alegando em síntese que foi casada 

com o Sr. Manoel Cruz Fernandes, em regime de comunhão de bens, e 

que seu esposo à época adquiriu do Sr. Izaias Galvão (em 15.03.1998), 

por meio de Cessão de Direitos a posse indivisa de uma área de 12.713 

hectares, tomando sua posse imediata. Assevera que após ter parte da 

terra subtraída em razão de Ação Possessória ajuizada por Maria Selma 

Valões, o seu patrimônio passou a ser alvo da tentativa inescrupulosa de 

apropriação pelos requeridos, que lavraram três Instrumentos de Cessão 

de Direitos Possessórios, onde o esposo da autora lhes conferia os 

direitos sobre a área. Afirma que os instrumentos conferidos aos réus são 

ineficazes por não possuírem sua outorga, devendo, portanto, serem 

anulados. Anexa documentos à exordial. Os requeridos RENATO GOMES 

NERY, LUIZ CARLOS SALESSE devidamente citados, apresentaram 

Contestação ID. 20003186, alegando que houve a prescrição/decadência 

do direito da autora por já ter transcorrido o decurso de prazo de 4 

(quatro) anos, bem como alega que para o caso, não há necessidade de 

outorga. O requerido ESPÓLIO DE MANOEL CRUZ FERNANDES, 

representado pelo INVENTARIANTE MANOEL FÁBIO FERNANDES 

apresentou Contestação ID. 20859817 alegando em síntese que não se 

opõe ao pedido da autora. A parte autora impugnou a contestação ID. 

20897738, rechaçando as alegações de defesa e reiterando os pedidos 

da exordial. Intimados a especificarem as provas que ainda pretendiam 

produzir, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. É o 

relatório. Decido. Assinala-se que a análise do feito se enquadra na 

hipótese prevista no artigo 12, § 2º, VII, do Código de Processo Civil 

Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: VII - as preferências 

legais e as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça.” 

(Destaquei). Os requeridos RENATO GOMES NERY, LUIZ CARLOS 

SALESSE alegam a ocorrência de prescrição/decadência da pretensão da 

requerente. (COMO QUE A PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA SE CONFUNDEM 

COM O MÉRITO)???? Vale ressaltar que as preliminares se confundem 

com o mérito, e como tal serão apreciadas. No mérito, busca a parte 

autora a declaração de nulidade de três negócios jurídicos, supostamente 

eivados de anulabilidade, pois, realizados sem sua outorga. Pois bem, o 

Código Civil de 16, em vigor à época da celebração do negócio jurídico 

impugnado, em seu artigo 239 previa que: “A anulação dos atos do marido 

praticados sem outorga da mulher, ou sem suprimento do juiz, só poderá 

ser demandada por ela, ou seus herdeiros (art. 178, § 9º, nº I, a, e nº II)”. 

Naturalmente, em razão dos ditames constitucionais, o referido dispositivo 

também era aplicável na ordem inversa, ou seja, ato praticado pela mulher 

sem outorga do marido. Esse entendimento jurídico foi agasalhado pelo 

Código Civil de 2002 em seu artigo 1.649, ao dispor que: “A falta de 

autorização, não suprida pelo juiz, quando necessária (art. 1.647), tornará 

anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação, 

até 2 (dois) anos depois de terminada a sociedade conjugal”. Pois bem, 

sendo anulável a cessão de direitos sem a outorga marital, há que se 

analisar se está ou não prescrito eventual pleito de declaração de 

anulabilidade daquele contrato. A dicção do artigo 179 do CC/02, 

estabelece que “quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, 

sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de 2 (dois) 

anos, a contar da data de conclusão do ato”. Além disso, "(...) A falta de 

outorga uxória na cessão de direitos imobiliários não implica nulidade do 

negócio jurídico, tanto no Código Civil de 1916 como no Novo Código Civil, 

mas mera anulabilidade. Logo, não pleiteada a anulabilidade daquele 

contrato realizado sem a outorga marital no prazo assinalado pelo artigo 

177 do CC/16 ou pelo artigo 179 do CC/02, convalesce-se o negócio 

jurídico, ante a prescrição da pretensão de desfazimento da avença.” 

(TJDFT, Acórdão n.740422, 20070410104967APC, Relator: CRUZ 

MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4ª Turma Cível, Data de 

Julgamento: 20/11/2013, Publicado no DJE: 06/12/2013. Pág.: 284). No 

caso em tela, o primeiro negócio data de 1992 enquanto que o último data 

de 2001, e em ambos os casos, não fora pleiteada a anulação em tempo, 

pelo que deve ser o negócio convalescido pelo tempo. Além disso, o 

instituto da outorga uxória faz-se necessário apenas naquelas hipóteses 

previstas no artigo 1.647 do Código Civil. Assim, por exemplo, requer-se a 

outorga conjugal para a alienação ou gravação de direitos reais sobre tais 

bens (inciso I) e para se pleitear em juízo acerca desses bens ou direitos 

(inciso II). Ainda, para prestação de aval ou fiança (inciso III) ou para 

doação não remuneratória de bens comuns ou dos que possam integrar 

futura meação (inciso IV). Em nenhuma dessas hipóteses se subsume o 

bem em apreço. A posse, como cediço, é mera situação de fato que, 

conquanto receba tutela do direito, não se inclui dentre os direitos reais, 

de sorte que para sua transmissão se prescinde de qualquer outorga 

conjugal, pelo que deve ser julgado improcedente o pedido inicial. Nesse 

sentido: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. 

CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE BEM IMÓVEL. OUTORGA 

CONJUGAL. DESNECESSIDADE. CASO QUE NÃO SE SUBSUME A 

QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.647 DO CC. 

HIPÓTESE EM QUE FORA HOMOLOGADO ACORDO EM AÇÃO DE 

SEPARAÇÃO JUDICIAL DISPONDO QUE O PRODUTO DA CESSÃO DOS 

DIREITOS SOBRE O BEM SERIA PARTILHADO ENTRE AS PARTES. 

AUSÊNCIA DE NULIDADE NA CESSÃO REALIZADA APENAS POR UMA 

DAS PARTES, CABENDO À PARTE LESADA PLEITEAR O RECEBIMENTO 

DA QUANTIA QUE LHE CABE, BEM COMO DE EVENTUAIS PERDAS E 

DANOS. INCAPACIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 3º E 4º DO CC. ÔNUS 

DA PROVA QUE CABIA ÀS AUTORAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INC. I 

DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. (TJ-SP -  APL: 10241433520158260576 SP 

1024143-35.2015.8.26.0576, Relator: Vito Guglielmi, Data de Julgamento: 

04/04/2017, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

04/04/2017). “REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE CEDIDA AO RÉU PELO 

MARIDO DA AUTORA. DESNECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA, POR 

NÃO SE TRATAR DE DIREITO REAL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO PELA AUTORA. 

IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. CORRETA 
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CONDENAÇÃO DA VENCIDA NO PAGAMENTO DOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA, CUJA EXIGIBILIDADE FICA APENAS SUSPENSA DURANTE 

O PERÍODO DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP Apelação 

n. 0009251-77.2006.8.26.0278 Rel. Des. Araldo Telles 15ª Câmara de 

Direito Privado Itaquaquecetuba j. em 28.10.2014). Ademais, em se 

tratando de cessão de direito, a validade e eficácia do contrato não se 

subordina à outorga uxória, porque o referido negócio jurídico produz 

efeitos meramente obrigacionais (Direito de Posse), não se sujeitando ao 

previsto no artigo 1.647 do Código Civil, nesse sentido: APELAÇÃO. 

CESSÃO DE DIREITOS. OUTORGA UXÓRIA. NEGÓCIO QUE PRODUZIU 

EFEITOS MERAMENTE OBRIGACIONAIS. USUCAPIÃO CORRETAMENTE 

RECONHECIDA. 1. Trata-se de cessão de direitos sobre bem imóvel, 

através da qual o cedente se obrigou a outorgar, futuramente, contra o 

pagamento do preço ajustado, a escritura definitiva do imóvel em questão. 

Inviável decretar a nulidade do negócio jurídico em discussão, pois, em se 

tratando de cessão de direito, a validade e eficácia do contrato não se 

subordina à outorga uxória, porque o referido negócio jurídico produz 

efeitos meramente obrigacionais, não se sujeitando ao disposto no art. 

1.647, I, do Código Civil em vigor. 2. As condições da promessa de compra 

e venda foram integralmente cumpridas pelo réu e foi comprovado o 

pagamento da entrada, de modo que sempre exerceu posse nome próprio, 

com animus domini, e de forma mansa e pacífica se prolongou por mais de 

cinco anos, sobre imóvel urbano de área inferior a 250 m². Prescrição 

aquisitiva corretamente reconhecida. 3. Recurso não provido. Sentença 

m a n t i d a .  ( T J - S P  -  A P L :  9 0 7 2 5 1 7 3 5 2 0 0 9 8 2 6 0 0 0 0  S P 

9072517-35.2009.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de 

Julgamento: 15/12/2015, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 19/12/2015). Diante do exposto, enfrentadas as questões 

trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e por consequência, 

CONDENO o requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em 

R$ 3.000,00 (três mil reais) para o (a) requerido (a), na forma prevista no 

artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se 

a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, 

conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS 

GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - CGJ. Intime-se. Cuiabá-MT, 14 de Fevereiro de 2020. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014418-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VINICIUS LIMA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLITO FERNANDES NETO OAB - MT18503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014418-73.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

THIAGO VINICIUS LIMA DE OLIVEIRA REU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. No decisório de ID. 

25846478 foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, 

determinado a intimação da parte autora para no prazo de 15 (quinze) 

dias, recolher as custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Após, compareceu a requerente, por meio do petitório de ID. 

27515798, pleiteando pela reconsideração da decisão que indeferiu a 

gratuidade da justiça gratuita. Não houve a citação da parte contrária e, 

portanto, não ocorreu a triangularização processual. Conforme se 

vislumbra, a parte autora embora intimada para sanar as irregularidades 

constantes da petição inicial, não o fez, apresentando pedido de 

reconsideração. Faço consignar ainda que, a decisão que indefere justiça 

gratuita, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, portanto, qualquer 

pretensão de modificação quanto ao seu teor deve ser feita, se for o 

caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante provocação através de 

interposição de recurso correspondente, pois é o remédio processual 

destinados a corrigir erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar 

provas. Ademais, o nosso ordenamento jurídico, não prevê o pedido de 

reconsideração de qualquer tipo de decisão. Nesse sentido, é a 

jurisprudência: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO (ARTIGO 557, § 

1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)-INTEMPESTIVIDADE.1. O pedido de 

reconsideração não está previsto na legislação processual e não se 

presta à suspensão do prazo para eventual recurso. 2. Agravo 

intempestivo." (TRF 3ª REGIÃO, AC - APELAÇÃO CIVEL 1217339, 

Processo: 00258990920034036100, Órgão Julgador: Quarta Turma, Rel. 

Des. Fed. Fabio Prieto, Data da decisão: 12/02/2009, e-DJF3 Judicial 2 

DATA: 26/05/2009, pág. 544). Destaquei. “PROCESSO CIVIL – AGRAVO 

DE INSTRUMENTO –RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DE SENTENÇA – INTEMPESTIVIDADE. Não existe 

pedido de reconsideração de sentença. - recurso intempestivo não 

recebido pelo juízo a quo."(TRF 2ª REGIÃO, AG - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO 15785, Processo: 9602200022, Órgão Julgador: Sexta 

Turma, Rel. Des. Fed. André Kozlowski, Data da decisão: 14/05/2003, DJU 

DATA: 01/09/2003, pág. 264). Destaquei. Importante ressaltar também que 

o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende a contagem do 

prazo para interposição de recurso. Neste norte, já decidiu o Egrégio STJ: 

“PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU 

SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. 

INTEMPESTIVIDADE. ART. 545, DO CPC. ART. 258 DO RISTJ. 

PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I- Consoante 

entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de 

reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper os prazos 

recursais. Precedentes. II - Escoado o prazo legal para interposição do 

agravo interno, impõe-se não conhecê-lo, em face da ausência de 

requisito indispensável para sua apreciação. Precedentes. III- Agravo 

interno não conhecido.” (AgRg no Ag 653.139/SP, Rel. Ministro GILSON 

DIPP) negritei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRA-RAZÕES 

ENCAMINHADAS POR FAC-SÍMILE - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - 

APLICAÇÃO DO ITEM 1.5.2 DA CNGC/MT - DESCONSIDERAÇÃO DA 

CONTRAMINUTA - EXECUÇÃO - ACORDO HOMOLOGADO – PARTES 

INTIMADAS PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – MANIFESTAÇÃO 

TEMPESTIVA - PETIÇÃO NÃO JUNTADA AOS AUTOS - ERRO DA 

SECRETARIA - CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO - SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO - PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO - PEDIDO DE PENHORA ON-LINE 

INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO AO ARGUMENTO DO FEITO 

ENCONTRA-SE EXTINTO - DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO IMPROVIDO. 

1. Nos termos do item 1.5.2 da CNGC, no ato da juntada do original da 

petição enviada via fac-símile, deverá ser comprovado o recolhimento do 

valor estabelecido na Tabela A, item 7, da Lei 7.603/01, junto com os 

originais, sob pena de desconsideração da prática do ato. 2. O pedido de 

reconsideração da sentença não é cabível e não interrompe nem 

suspende o prazo para a interposição do recurso adequado, de modo que 

mesmo que o pleito tenha sido deferido em evidente equívoco, tal 

deferimento não produz o efeito de desconstituir o julgado por falta de 

amparo na lei. 3. Observando que no feito já existe sentença, escorreita a 

decisão do juiz monocrático que, ao chamar o feito à ordem, revoga 

decisão nula de pleno direito e determina o arquivamento do processo.” 

(STJ - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2481/2008 - CLASSE 

II - 15 - Número do Protocolo: 2481/2008 - Data de Julgamento: 3-9-2008) 

negritei. Ante o exposto e diante da ausência de previsão legal, REJEITO o 

pedido de reconsideração. Ademais, verifica-se que se esvaiu o prazo 

para o atendimento do emanado por este juízo sem que a parte autora 

houvesse efetuado o recolhimento das custas processuais. Vejamos o 

que dita o artigo 321 e parágrafo único do Código de Processo Civil: O juiz, 

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 

e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. O entendimento jurisprudencial 

do e. Tribunal de Justiça Mato-Grossense é firme quanto à 

desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para recolher as 

custas processuais devidas, antes de se determinar a extinção do 

processo pelo inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil: 

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE 

TERCEIRO - EMENDA À INICIAL - PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO 

- ORDEM JUDICIAL NÃO ATENDIDA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - RECURSO IMPROVIDO. A 

extinção do processo, por indeferimento da inicial, não exige a intimação 

pessoal da parte, por ausência de previsão legal. (Ap 138872/2017, DES. 
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MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018) EMBARGOS A 

EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – JUSTIÇA 

GRATUITA INDEFERIDA - INTIMAÇÃO - AUSENCIA DE RECOLHIMENTO 

DAS CUSTASPROCESSAIS – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL 

- EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O descumprimento da decisão que determina o 

recolhimento das custas processuais, após análise do pedido de 

gratuidade da justiça, enseja a extinção do processo sem resolução do 

mérito, mostrando-se desnecessária a intimação pessoal da parte. (Ap 

24609/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 

22/05/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

SENTENÇA QUE DECRETA A EXTINÇÃO POR ABANDONO - NÃO 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA 

INTIMAÇÃO PESSOAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA 

ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. "Cancela-se a distribuição na 

hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, 

independentemente de prévia intimação da parte" (AgInt no AREsp 

554.947/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017).(Ap 171375/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018) RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL – NÃO RECOLHIMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO VIA ADVOGADO – INÉRCIA – 

INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA E RECURSO 

DESPROVIDO. Basta a intimação do advogado para comprovar o 

pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290, do NCPC. 

Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para comprovar o 

pagamento das custas processuais em razão de ser ato processual de 

natureza técnica, sem necessidade de intimação pessoal do demandante. 

(Ap 122441/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 

05/03/2018) No mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: 

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA 

GERAL. DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE 

COMUNICAÇÃO IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação 

pessoal da parte para que o magistrado determine o cancelamento da 

distribuição por falta de pagamento de custas (art. 257 do CPC). 

Orientação traçada por ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. 

Min. Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 

676.642/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, 

superando o entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, 

algumas peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte 

antes de decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão 

recorrido. Em primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio 

serviço judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 

1.169.567/RS); a existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de 

início o cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência 

emanada por este juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a 

petição inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, I e IV do 

Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.I. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas de estilo e formalidades legais. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal
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YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA OAB - MT23931-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS HARGER OAB - MG126352 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001502-21.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RICARDO MASTRANGELLI REU: AGEMED SAUDE S/A Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA e 

DANOS MORAIS ajuizada por RICARDO MASTRANGELLI em face de 

AGEMED SAÚDE S/A, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese 

que é usuário de plano de saúde oferecido pela ré, e no dia 22 de janeiro 

de 2018 procurou o Hospital São Mateus e foi diagnosticado com 

diverticulite aguda, tendo o médico assistente recomendado a sua 

internação, no entanto, a Ré se nega a realizar a liberação dos 

procedimentos em razão da carência estipulada, pelo que diante da 

premente necessidade de procedimento médico pois corre risco de vida, 

requer a autorização dos procedimentos e indenização pelos danos 

causados. Instrui a inicial com os documentos. Deferida a antecipação de 

tutela em plantão judicial. A ré apresentou Contestação ID. 13467154, 

alegando em síntese que a recusa foi devida visto que ao tempo dos 

fatos, estava em prazo de carência. Intimadas a especificarem as provas 

que ainda pretendiam produzir, as partes pugnaram pelo julgamento 

antecipado da lide. É o relatório. Decido. Assinala-se que a análise do feito 

se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, caput, do Código de 

Processo Civil Brasileiro: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência)” (Destaquei). A demanda trata de matéria de relação 

consumerista, portanto, as discussões e digressões serão centradas e 

dirigidas pelo Código de Defesa do Consumidor, aliás, conforme admitido 

expressamente na lei especial (Lei 9.656/98) em seu art. 35-G, onde 

“Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras 

de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei as 

disposições da Lei no 8.078, de 1990”. Assim, ao presente caso 

aplicam-se principalmente as normas voltadas a impedir a abusividade de 

cláusulas contratuais que gerem limitação de direitos (art. 51, CDC) e as 

que ensejem desrespeito à dignidade da pessoa humana e à saúde (art. 

4º, CDC). Por ser matéria de ordem pública e interesse social (art. 1º da 

Lei 8.078/90) se aplica a inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 

6º, VIII do r. diploma, que estabelece a facilitação da defesa de seus 

direitos (do consumidor), inclusive com a inversão do ônus da prova, a 

seu favor quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando 

ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. 

Conforme relatado, trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA e DANOS MORAIS ajuizada por RICARDO 

MASTRANGELLI em face de AGEMED SAÚDE S/A, buscando a 

condenação ao custeio do tratamento necessário e pagamento de 

indenização por danos morais. Da contestação, extrai-se que a recusa foi 

devida visto que ao tempo dos fatos, estava em prazo de carência. Pois 

bem, analisando os autos, verifica-se que o Laudo Médico ID. 14648331 

pág. 4 e 5, é nítido ao afirmar que o autor necessitava de internação em 

caráter de Urgência, por ter seu quadro clínico piorado conforme atestou o 

médico. Para tais casos, o prazo de carência não pode servir de óbice à 

efetiva prestação da saúde, ou seja, não pode o referido prazo prevalecer 

em detrimento da saúde do paciente. Não se nega a legalidade da previsão 

contratual da carência, contudo, a situação da usuária foge à regra, e em 

tais casos, fica afastada a observância da previsão contratual, tanto 
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porque a legislação que regula a relação consumerista, ou seja, o Código 

de Defesa do Consumidor, nos incisos I e III do art. 4º, assim preconiza: 

“Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o 

atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua 

dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo (...) III - harmonização dos interesses dos 

participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do 

consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e 

tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem 

econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé 

e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;”. Nesse 

contexto, a cláusula contratual que prevê o prazo de carência para 

utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada 

abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de 

emergência ou urgência. Não se pode admitir que questões 

financeiras/contratuais se sobreponham a bens juridicamente mais 

relevantes, abarcados pela proteção constitucional, como a saúde. Nesse 

sentido, trago do STJ: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, 

DO CPC/73)- AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO RELATIVO À 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - DECISÃO MONOCRÁTICA 

NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO 

RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE PLANO DE 

SAÚDE. (...) 3. Prazo de carência (180 dias) estipulado pelo plano de 

saúde para cobertura de doenças e lesões preexistentes ao contrato. 3.1. 

A jurisprudência do STJ é no sentido de que "lídima a cláusula de carência 

estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa 

em plano de saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação 

quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade 

de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não 

combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual 

seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida" (REsp 

466.667/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado 

em 27.11.2007, DJ 17.12.2007). 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ, 

AgRg no AREsp 795.980/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 

QUARTATURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 15/09/2016 - grifei) Além 

disso, por ficar evidenciada a necessidade de internação em caráter de 

urgência, deve o plano de saúde ser obrigado a cobrir o pagamento das 

despesas médicas do paciente, conforme dita o art. 35-C da Lei 9.656/98, 

verbis: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I – 

de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida 

ou lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do 

médico assistente; II – de urgência, assim entendidos os resultantes de 

acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III – de 

planejamento familiar. Apesar das Cooperativas se apegarem na 

disposição contratual para fundar a negativa de cobertura, referida 

disposição deve ser invalidada ou afastada, porque, havendo previsão 

contratual de cobertura para o tratamento solicitado, e sendo realmente 

necessário o atendimento imediato sob pena de afetação drástica à saúde 

do paciente, ou mesmo perecimento da vida do segurado, aplica-se à 

hipótese os atendimentos de urgência/emergência. Desse modo, a 

restrição se qualifica como medida abusiva e, portanto, nula de pleno 

direito, consoante regra do art. 51, I, da Lei nº 8.078/90 (abusividade), 

aplicável aos planos de saúde, como já vimos. A propósito, trago do STJ e 

deste E. Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL – ACÓRDÃO 

ESTADUAL – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – PLANO DE SAÚDE – 

CARÊNCIA – TRATAMENTO DE URGÊNCIA – RECUSA – ABUSIVIDADE. 

CDC, ART. 51, I. I. (...) II. (...). III. Lídima a cláusula de carência estabelecida 

em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de 

saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação quando se 

revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de 

tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não 

combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual 

seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida. IV. Recurso 

especial conhecido em parte e provido”. (STJ – Quarta Turma – REsp 

466667/SP – Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR – Julg. em 

27/11/2002) (destaquei). “CONSUMIDOR – RECURSO ESPECIAL – SEGURO 

SAÚDE – RECUSA DE AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA 

– PRAZO DE CARÊNCIA – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA – DANO MORAL. 

- Tratando-se de contrato de seguro-saúde sempre haverá a possibilidade 

de conseqüências danosas para o segurado, pois este, após a 

contratação, costuma procurar o serviço já em evidente situação 

desfavorável de saúde, tanto a física como a psicológica. - Conforme 

precedentes da 3.ª Turma do STJ, a recusa indevida à cobertura pleiteada 

pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de 

aflição psicológica e de angústia no espírito. Recurso especial conhecido 

e provido”. (STJ – Terceira Turma – REsp 657717/RJ – Relatora Ministra 

NANCY ANDRIGHI – Julg. em 23/11/2005 – DJ 12.12.2005 p. 374 - RNDJ 

vol. 76 p. 96). RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DOENÇA PREEXISTENTE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE 

URGÊNCIA – NEGATIVA DE ATENDIMENTO ABUSIVA – DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – 

INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de 

plano de saúde” (Súmula nº 469 do STJ). Incide, na espécie, o artigo 47 do 

CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira 

mais favorável ao consumidor. “Lídima a cláusula de carência estabelecida 

em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de 

saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação quando se 

revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de 

tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não 

combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual 

seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida” (STJ - REsp 

466.667/SP). Configura a indenização por dano moral a indevida a recusa 

pela operadora de plano de saúde em cobrir financeiramente o tratamento 

médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, sendo 

redirecionada pelo hospital a cobrança ao consumidor, e com posterior 

restrição de seus dados em órgãos de proteção ao crédito. O termo inicial 

para incidência dos juros de mora, em casos de dano moral por 

responsabilidade contratual, é a data da citação (CC, Art. 405). (Ap 

33460/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017)(TJ-MT - APL: 00077045620158110002 

33460/2017, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, Data de Julgamento: 21/06/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Data de Publicação: 29/06/2017). Portanto, considerando não 

haver qualquer justificativa para a conduta da requerida em negar a 

autorização para o custeio do tratamento ao autor, tem-se que a recusa é 

indevida. A propósito: “RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO 

DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DEEMERGÊNCIA. APENDICITE AGUDA. 

CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DACLÁUSULA RESTRITIVA. 

DANO MORAL. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A cláusula que 

estabelece o prazo de carência deve ser afastada em situações de 

urgência, como o tratamento de doença grave, pois o valor da vida 

humana se sobrepõe a qualquer outro interesse. Precedentes específicos 

da Terceira e da Quarta Turma do STJ. 2. A jurisprudência desta Corte 

"vem reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos morais advindos 

da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a 

situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma 

vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em 

condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada".(REsp 

918.392/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI). 3. Atendendo aos critérios 

equitativos estabelecidos pelo método bifásico adotado por esta Egrégia 

Terceira Turma e em consonância com inúmeros precedentes desta Corte, 

arbitra-se o quantum indenizatório pelo abalo moral decorrente da recusa 

de tratamento médico de emergência, no valor de R$ 10.000, 00 (dez mil 

reais). 4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”. STJ - RECURSO ESPECIAL : 

REsp 1243632 RS 2011/0053304-4. Relator(a): Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO. Julgamento: 11/09/2012. Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA 

TURMA. DJe 17/09/2012. Destaquei. “CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. 

REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, EM RAZÃO DE APENDICITE AGUDA. RECUSA 

DE COBERTURA, SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DA 

CARÊNCIA. PROCEDIMENTO EFETUADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. 

APLICAÇÃO DO ART. 12, V, C, DA LEI N. 9.656 /1998. NEGATIVA ILÍCITA. 

RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA AUTORA. 

SITUAÇÃO QUE PROVOCOU ANGÚSTIA E SOFRIMENTO, EM MOMENTO 

ESPECIALMENTE CRÍTICO, ULTRAPASSANDO O MERO DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, QUANTUM 

INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Ainda que o contrato firmado 

entre as partes condicione a cobertura de procedimentos e internações 
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hospitalares a um prazo de carência de 180 dias, essa disposição é 

inaplicável no caso concreto. A contratação se deu na vigência da Lei n. 

9.656 /98, que prevê, em seu art. 12 , V , c , o prazo máximo de vinte e 

quatro horas para procedimentos de urgência. Assim, submetida a parte 

autora a tratamento de apendicite aguda, mostra-se abusiva a negativa de 

cobertura operada pela ré. 2. Devido, assim, o reembolso das despesas 

suportadas pela consumidora. 3. É inegável que a conduta da ré trouxe 

sentimento de desamparo e angústia à parte autora, em um momento 

especialmente crítico. Essa situação ultrapassa o mero descumprimento 

contratual e configura danos morais, como forma de compensar os 

transtornos sofridos. O montante indenizatório, de R$ 3.000,00, observa 

os parâmetros adotados por estas Turmas Recursais e não comporta 

redução. 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos 

do art. 46 da Lei n. 9.099 /95. RECURSO DESPROVIDO”. (Recurso Cível Nº 

71004312575, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 02/10/2013). Destaquei. 

Com essas considerações, e evidenciada a ilegalidade na recusa, a 

procedência dos pedidos é a medida mais acertada a se tomar. No tocante 

ao dano moral, sabe-se que é devido em casos decorrentes da má 

prestação dos serviços contratados, portanto deve ser indenizado o 

lesado independentemente da comprovação da ocorrência de prejuízos 

patrimoniais. Com isso, a vítima deverá ser indenizada, levando-se o em 

conta o caráter punitivo e pedagógico da medida. Nesse sentido “DIREITO 

OBRIGACIONAL. DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO ULTRA 

PETITA AFASTADAS. REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA 

INTRAOPERATÓRIA. ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO EXPERIMENTAL. 

RECUSA INDEVIDA. CONTRADIÇÃO ENTRE CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

(ART. 47 DO CDC). INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. 

VIOLAÇÃO AO PRÍNCIPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL 

CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em tema de seguro saúde, como tem 

entendido o STJ e esta Corte, se o plano é concebido para atender os 

custos pertinentes a tratamento de determinadas doenças, o que o 

contrato tem de dispor é sobre quais as patologias cobertas, não sobre os 

tipos de tratamentos cabíveis a cada uma delas. Se assim não fosse, 

estar-se-ia concebendo, igualmente, que a empresa que gerencia o plano 

de saúde substituísse ao médico na escolha da terapia mais adequada. 3. 

Assim, é ilógico e atenta contra o princípio da razoabilidade, a 

circunstância de haver, no plano de saúde, previsão de cobertura quanto 

a doenças oncológicas e, contraditoriamente, no entanto, suceder 

restrição ao pagamento dos custos quanto ao tratamento indicado pelo 

médico para o êxito do procedimento (radioterapia intraoperatória). 4. A 

indevida resistência da empresa que opera o plano em cumprir o contrato 

gera o dever de indenizar o segurado por dano moral, tanto mais porque a 

abusiva renitência tem o condão de aumentar a dor, o sofrimento e 

angústia de alguém - seguradora portadora de sarcoma vaginal - que já 

vem abalado intimamente por doença perigosa e que pode levá-la a morte”. 

(TJ-SC - AC: 711468 SC 2008.071146-8, Relator: Eládio Torret Rocha, Data 

de Julgamento: 10/11/2011, Quarta Câmara de Direito Civil, Data de 

Publicação: Apelação Cível n., de Blumenau). Negritei. Assim, restou 

comprovada a responsabilidade na conduta da (s) requerida (s), pois no 

sistema do C.D.C., é dever e risco profissional do fornecedor de serviços 

agir corretamente e segundo lhe permitem as normas jurídicas imperativas. 

O simples fato da (s) demandada (s) ter (em) deixado de autorizar/custear 

os serviços contratados, já é suficiente para configurar o dano moral, pois 

é pacífico na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de 

prova, bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o 

dano moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Eis o 

entendimento jurisprudencial dominante: “PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. - 

PRELIMINAR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. - PRELIMINAR. PLANO DE SAÚDE. 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. - PRELIMINAR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.. - PRELIMINAR. Falta de 

interesse de agir. Autorização de procedimento após concessão de 

liminar. Demanda envolvendo todo o tratamento do autor e danos morais 

pela demora na autorização. Preliminar afastada. - MÉRITO. Ausência de 

impugnação quanto ao direito à cobertura do tratamento de câncer. Danos 

morais. Demora injustificada para liberação de autorização em momento 

crítico de grave sofrimento. Atraso no início da quimioterapia. Valor da 

indenização. Fixação com razoabilidade frente os danos causados e a 

capacidade financeira das partes. Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 

00101716620128260011 SP 0010171-66.2012.8.26.0011, Relator: Mary 

Grün, Data de Julgamento: 26/02/2014, 7ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 07/03/2014)”. (destaquei). Quanto ao valor da indenização 

em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 

Na mesma linha lógica, o professor Carlos Alberto Bittar explica que: “(...) 

a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que 

represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se aceita 

o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. 

Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos 

interesses em conflito, refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do 

lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos 

efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia 

economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio 

do lesante. (in Reparação civil por danos morais. São Paulo: RT, 1993. p. 

220)”. (negritei). A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - 

ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE 

- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE 

RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à 

instituição bancária conferir adequadamente a procedência e veracidade 

dos dados cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da 

contratação de empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos 

que causar a terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em 

conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade 

relativa e o conjunto probatório é sustentado em base documental, o 

percentual mínino para fixação de honorários atende o critério legal 

previsto no art. 20, § 3º do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO j. 17/08/2011)”. (destaquei). Diante do exposto, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

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

de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da 

citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, 

importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano 

verificado. RATIFICO a tutela deferida. CONDENO, ainda, a demandada, ao 

pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários 

advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º do art. 85 do CPC, 

arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. P. R. I. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá, 14 

de Fevereiro de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025842-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA NONATO SAMPAIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALY DE SOUSA DIAS OAB - SC48546-O (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS HARGER OAB - MG126352 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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LAURA CRISTINA NONATO SAMPAIO RÉU: AGEMED SAUDE S/A Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA e DANOS MORAIS ajuizada por IRZA GOZER DOS SANTOS 

representada por sua filha MARCIA DOS SANTOS ZERI em face de 

AGEMED SAÚDE S/A, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese 

que é usuária de plano de saúde oferecido pela ré, e obteve problemas de 

“plaquetopenia e sangramento gengival”, sendo indicado pelo médico sua 

internação hospitalar, no entanto, a Ré se nega a realizar a liberação dos 

procedimentos necessários sob alegação de que não cumpriu a carência 

estipulada, pelo que diante da premente necessidade de procedimento 

médico, pois corre risco de vida, requer a autorização dos procedimentos 

e indenização pelos danos causados. Instrui a inicial com os documentos. 

Deferida a antecipação de tutela em plantão judicial. A ré apresenta 

Contestação ID. 10819860, alegando em síntese que a recusa foi devida 

visto que ao tempo dos fatos, estava em prazo de carência. Intimadas a 

especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, as partes se 

mantiveram inertes. É o relatório. Decido. Assinala-se que a análise do 

feito se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, caput, do Código de 

Processo Civil Brasileiro: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência)” (Destaquei). A demanda trata de matéria de relação 

consumerista, portanto, as discussões e digressões serão centradas e 

dirigidas pelo Código de Defesa do Consumidor, aliás, conforme admitido 

expressamente na lei especial (Lei 9.656/98) em seu art. 35-G, onde 

“Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras 

de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei as 

disposições da Lei no 8.078, de 1990”. Assim, ao presente caso 

aplicam-se principalmente as normas voltadas a impedir a abusividade de 

cláusulas contratuais que gerem limitação de direitos (art. 51, CDC) e as 

que ensejem desrespeito à dignidade da pessoa humana e à saúde (art. 

4º, CDC). Por ser matéria de ordem pública e interesse social (art. 1º da 

Lei 8.078/90) se aplica a inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 

6º, VIII do r. diploma, que estabelece a facilitação da defesa de seus 

direitos (do consumidor), inclusive com a inversão do ônus da prova, a 

seu favor quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando 

ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. 

Conforme relatado, trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA e DANOS MORAIS ajuizada por IRZA GOZER 

DOS SANTOS representada por sua filha MARCIA DOS SANTOS ZERI em 

face de AGEMED SAÚDE S/A, partes qualificadas nos autos, alegando em 

síntese que é usuária de plano de saúde oferecido pela ré, e obteve 

problemas de “plaquetopenia e sangramento gengival”, sendo indicado 

pelo médico sua internação hospitalar, no entanto, a Ré se nega a realizar 

a liberação dos procedimentos necessários sob alegação de que não 

cumpriu a carência estipulada. Pois bem, analisando os autos, verifica-se 

que o Laudo Médico ID. 9541245 é nítido ao afirmar que a autora 

necessitava de internação em Unidade de Terapia Intensiva, por ter seu 

quadro clínico piorado conforme atestou o médico. Por óbvio que, só pelo 

fato de ter a necessidade de internação uma Unidade de Terapia Intensiva, 

entende-se que o estado de saúde do contratante era grave, afinal, as 

UTI’s são dotadas de sistema de monitorização contínua, que atende 

pacientes em estado potencialmente grave ou com descompensação de 

um ou mais sistemas orgânicos, assim, um tratamento intensivo seria única 

solução para que o paciente tivesse a capacidade de se recuperar. Para 

tais casos, o prazo de carência não pode servir de óbice à efetiva 

prestação da saúde, ou seja, não pode o referido prazo prevalecer em 

detrimento da saúde do paciente. Não se nega a legalidade da previsão 

contratual da carência, contudo, a situação da usuária foge à regra, e em 

tais casos, fica afastada a observância da previsão contratual, tanto 

porque a legislação que regula a relação consumerista, ou seja, o Código 

de Defesa do Consumidor, nos incisos I e III do art. 4º, assim preconiza: 

“Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o 

atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua 

dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo (...) III - harmonização dos interesses dos 

participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do 

consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e 

tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem 

econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé 

e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;”. Nesse 

contexto, a cláusula contratual que prevê o prazo de carência para 

utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada 

abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de 

emergência ou urgência. Não se pode admitir que questões 

financeiras/contratuais se sobreponham a bens juridicamente mais 

relevantes, abarcados pela proteção constitucional, como a saúde. Nesse 

sentido, trago do STJ: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, 

DO CPC/73)- AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO RELATIVO À 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - DECISÃO MONOCRÁTICA 

NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO 

RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE PLANO DE 

SAÚDE. (...) 3. Prazo de carência (180 dias) estipulado pelo plano de 

saúde para cobertura de doenças e lesões preexistentes ao contrato. 3.1. 

A jurisprudência do STJ é no sentido de que "lídima a cláusula de carência 

estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa 

em plano de saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação 

quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade 

de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não 

combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual 

seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida" (REsp 

466.667/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado 

em 27.11.2007, DJ 17.12.2007). 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ, 

AgRg no AREsp 795.980/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 

QUARTATURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 15/09/2016 - grifei) Além 

disso, por ficar evidenciada a necessidade de internação em caráter de 

urgência, deve o plano de saúde ser obrigado a cobrir o pagamento das 

despesas médicas do paciente, conforme dita o art. 35-C da Lei 9.656/98, 

verbis: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I – 

de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida 

ou lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do 

médico assistente; II – de urgência, assim entendidos os resultantes de 

acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III – de 

planejamento familiar. Apesar das Cooperativas se apegarem na 

disposição contratual para fundar a negativa de cobertura, referida 

disposição deve ser invalidada ou afastada, porque, havendo previsão 

contratual de cobertura para o tratamento solicitado, e sendo realmente 

necessário o atendimento imediato sob pena de afetação drástica à saúde 

do paciente, ou mesmo perecimento da vida do segurado, aplica-se à 

hipótese os atendimentos de urgência/emergência. Desse modo, a 

restrição se qualifica como medida abusiva e, portanto, nula de pleno 

direito, consoante regra do art. 51, I, da Lei nº 8.078/90 (abusividade), 

aplicável aos planos de saúde, como já vimos. A propósito, trago do STJ e 

deste E. Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL – ACÓRDÃO 

ESTADUAL – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – PLANO DE SAÚDE – 

CARÊNCIA – TRATAMENTO DE URGÊNCIA – RECUSA – ABUSIVIDADE. 

CDC, ART. 51, I. I. (...) II. (...). III. Lídima a cláusula de carência estabelecida 

em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de 

saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação quando se 

revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de 

tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não 

combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual 

seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida. IV. Recurso 

especial conhecido em parte e provido”. (STJ – Quarta Turma – REsp 

466667/SP – Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR – Julg. em 

27/11/2002) (destaquei). “CONSUMIDOR – RECURSO ESPECIAL – SEGURO 

SAÚDE – RECUSA DE AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA 

– PRAZO DE CARÊNCIA – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA – DANO MORAL. 

- Tratando-se de contrato de seguro-saúde sempre haverá a possibilidade 

de conseqüências danosas para o segurado, pois este, após a 

contratação, costuma procurar o serviço já em evidente situação 

desfavorável de saúde, tanto a física como a psicológica. - Conforme 

precedentes da 3.ª Turma do STJ, a recusa indevida à cobertura pleiteada 

pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de 

aflição psicológica e de angústia no espírito. Recurso especial conhecido 

e provido”. (STJ – Terceira Turma – REsp 657717/RJ – Relatora Ministra 

NANCY ANDRIGHI – Julg. em 23/11/2005 – DJ 12.12.2005 p. 374 - RNDJ 

vol. 76 p. 96). RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DOENÇA PREEXISTENTE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE 

URGÊNCIA – NEGATIVA DE ATENDIMENTO ABUSIVA – DANOS MORAIS 
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CONFIGURADOS – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – 

INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de 

plano de saúde” (Súmula nº 469 do STJ). Incide, na espécie, o artigo 47 do 

CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira 

mais favorável ao consumidor. “Lídima a cláusula de carência estabelecida 

em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de 

saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação quando se 

revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de 

tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não 

combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual 

seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida” (STJ - REsp 

466.667/SP). Configura a indenização por dano moral a indevida a recusa 

pela operadora de plano de saúde em cobrir financeiramente o tratamento 

médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, sendo 

redirecionada pelo hospital a cobrança ao consumidor, e com posterior 

restrição de seus dados em órgãos de proteção ao crédito. O termo inicial 

para incidência dos juros de mora, em casos de dano moral por 

responsabilidade contratual, é a data da citação (CC, Art. 405). (Ap 

33460/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017)(TJ-MT - APL: 00077045620158110002 

33460/2017, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, Data de Julgamento: 21/06/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Data de Publicação: 29/06/2017). Portanto, considerando não 

haver qualquer justificativa para a conduta da requerida em negar a 

autorização para o custeio do tratamento a autora, tem-se que a recusa é 

indevida. A propósito: “RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO 

DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DEEMERGÊNCIA. APENDICITE AGUDA. 

CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DACLÁUSULA RESTRITIVA. 

DANO MORAL. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A cláusula que 

estabelece o prazo de carência deve ser afastada em situações de 

urgência, como o tratamento de doença grave, pois o valor da vida 

humana se sobrepõe a qualquer outro interesse. Precedentes específicos 

da Terceira e da Quarta Turma do STJ. 2. A jurisprudência desta Corte 

"vem reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos morais advindos 

da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a 

situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma 

vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em 

condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada".(REsp 

918.392/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI). 3. Atendendo aos critérios 

equitativos estabelecidos pelo método bifásico adotado por esta Egrégia 

Terceira Turma e em consonância com inúmeros precedentes desta Corte, 

arbitra-se o quantum indenizatório pelo abalo moral decorrente da recusa 

de tratamento médico de emergência, no valor de R$ 10.000, 00 (dez mil 

reais). 4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”. STJ - RECURSO ESPECIAL : 

REsp 1243632 RS 2011/0053304-4. Relator(a): Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO. Julgamento: 11/09/2012. Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA 

TURMA. DJe 17/09/2012. Destaquei. “CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. 

REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, EM RAZÃO DE APENDICITE AGUDA. RECUSA 

DE COBERTURA, SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DA 

CARÊNCIA. PROCEDIMENTO EFETUADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. 

APLICAÇÃO DO ART. 12, V, C, DA LEI N. 9.656 /1998. NEGATIVA ILÍCITA. 

RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA AUTORA. 

SITUAÇÃO QUE PROVOCOU ANGÚSTIA E SOFRIMENTO, EM MOMENTO 

ESPECIALMENTE CRÍTICO, ULTRAPASSANDO O MERO DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, QUANTUM 

INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Ainda que o contrato firmado 

entre as partes condicione a cobertura de procedimentos e internações 

hospitalares a um prazo de carência de 180 dias, essa disposição é 

inaplicável no caso concreto. A contratação se deu na vigência da Lei n. 

9.656 /98, que prevê, em seu art. 12 , V , c , o prazo máximo de vinte e 

quatro horas para procedimentos de urgência. Assim, submetida a parte 

autora a tratamento de apendicite aguda, mostra-se abusiva a negativa de 

cobertura operada pela ré. 2. Devido, assim, o reembolso das despesas 

suportadas pela consumidora. 3. É inegável que a conduta da ré trouxe 

sentimento de desamparo e angústia à parte autora, em um momento 

especialmente crítico. Essa situação ultrapassa o mero descumprimento 

contratual e configura danos morais, como forma de compensar os 

transtornos sofridos. O montante indenizatório, de R$ 3.000,00, observa 

os parâmetros adotados por estas Turmas Recursais e não comporta 

redução. 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos 

do art. 46 da Lei n. 9.099 /95. RECURSO DESPROVIDO”. (Recurso Cível Nº 

71004312575, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 02/10/2013). Destaquei. 

Com essas considerações, e evidenciada a ilegalidade na recusa, a 

procedência dos pedidos é a medida mais acertada a se tomar. No tocante 

ao dano moral, sabe-se que é devido em casos decorrentes da má 

prestação dos serviços contratados, portanto deve ser indenizado o 

lesado independentemente da comprovação da ocorrência de prejuízos 

patrimoniais. Com isso, a vítima deverá ser indenizada, levando-se o em 

conta o caráter punitivo e pedagógico da medida. Nesse sentido “DIREITO 

OBRIGACIONAL. DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO ULTRA 

PETITA AFASTADAS. REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA 

INTRAOPERATÓRIA. ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO EXPERIMENTAL. 

RECUSA INDEVIDA. CONTRADIÇÃO ENTRE CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

(ART. 47 DO CDC). INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. 

VIOLAÇÃO AO PRÍNCIPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL 

CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em tema de seguro saúde, como tem 

entendido o STJ e esta Corte, se o plano é concebido para atender os 

custos pertinentes a tratamento de determinadas doenças, o que o 

contrato tem de dispor é sobre quais as patologias cobertas, não sobre os 

tipos de tratamentos cabíveis a cada uma delas. Se assim não fosse, 

estar-se-ia concebendo, igualmente, que a empresa que gerencia o plano 

de saúde substituísse ao médico na escolha da terapia mais adequada. 3. 

Assim, é ilógico e atenta contra o princípio da razoabilidade, a 

circunstância de haver, no plano de saúde, previsão de cobertura quanto 

a doenças oncológicas e, contraditoriamente, no entanto, suceder 

restrição ao pagamento dos custos quanto ao tratamento indicado pelo 

médico para o êxito do procedimento (radioterapia intraoperatória). 4. A 

indevida resistência da empresa que opera o plano em cumprir o contrato 

gera o dever de indenizar o segurado por dano moral, tanto mais porque a 

abusiva renitência tem o condão de aumentar a dor, o sofrimento e 

angústia de alguém - seguradora portadora de sarcoma vaginal - que já 

vem abalado intimamente por doença perigosa e que pode levá-la a morte”. 

(TJ-SC - AC: 711468 SC 2008.071146-8, Relator: Eládio Torret Rocha, Data 

de Julgamento: 10/11/2011, Quarta Câmara de Direito Civil, Data de 

Publicação: Apelação Cível n., de Blumenau). Negritei. Assim, restou 

comprovada a responsabilidade na conduta da (s) requerida (s), pois no 

sistema do C.D.C., é dever e risco profissional do fornecedor de serviços 

agir corretamente e segundo lhe permitem as normas jurídicas imperativas. 

O simples fato da (s) demandada (s) ter (em) deixado de autorizar/custear 

os serviços contratados, já é suficiente para configurar o dano moral, pois 

é pacífico na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de 

prova, bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o 

dano moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Eis o 

entendimento jurisprudencial dominante: “PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. - 

PRELIMINAR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. - PRELIMINAR. PLANO DE SAÚDE. 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. - PRELIMINAR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.. - PRELIMINAR. Falta de 

interesse de agir. Autorização de procedimento após concessão de 

liminar. Demanda envolvendo todo o tratamento do autor e danos morais 

pela demora na autorização. Preliminar afastada. - MÉRITO. Ausência de 

impugnação quanto ao direito à cobertura do tratamento de câncer. Danos 

morais. Demora injustificada para liberação de autorização em momento 

crítico de grave sofrimento. Atraso no início da quimioterapia. Valor da 

indenização. Fixação com razoabilidade frente os danos causados e a 

capacidade financeira das partes. Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 

00101716620128260011 SP 0010171-66.2012.8.26.0011, Relator: Mary 

Grün, Data de Julgamento: 26/02/2014, 7ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 07/03/2014)”. (destaquei). Quanto ao valor da indenização 

em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 
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mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 

Na mesma linha lógica, o professor Carlos Alberto Bittar explica que: “(...) 

a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que 

represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se aceita 

o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. 

Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos 

interesses em conflito, refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do 

lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos 

efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia 

economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio 

do lesante. (in Reparação civil por danos morais. São Paulo: RT, 1993. p. 

220)”. (negritei). A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - 

ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE 

- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE 

RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à 

instituição bancária conferir adequadamente a procedência e veracidade 

dos dados cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da 

contratação de empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos 

que causar a terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em 

conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade 

relativa e o conjunto probatório é sustentado em base documental, o 

percentual mínino para fixação de honorários atende o critério legal 

previsto no art. 20, § 3º do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO j. 17/08/2011)”. (destaquei). Diante do exposto, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para RATIFICAR 

a tutela deferida e CONDENAR ao pagamento de indenização por danos 

morais o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% 

a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir 

desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional 

ao dano verificado. CONDENO, ainda, a demandada, ao pagamento das 

custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, 

que, nos termos do que preceitua o § 2º do art. 85 do CPC, arbitro em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da causa. P. R. I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de fevereiro 

de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021110-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA BUSSIKI CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCELANE GONCALVES OAB - MT9390-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021110-39.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARLA BUSSIKI CUNHA RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA e DANOS MORAIS ajuizada 

CARLA BUSSIKI CUNHA em face de UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese 

que é usuária de plano de saúde oferecido pela ré sob o nº. 

0056.7952.000115.00-6, e portadora de ATAXIA ESPINOCEREBLAR TIPO 

3, doença diagnosticada na gestação da filha. Aduz que apresenta 

sintomas acentuados do processo degenerativo, necessitando de 

tratamento com equipe multidisciplinar, inclusive com fisioterapia 

neurológica. Argumenta que a requerida não possui profissionais 

conveniados e habilitados para realizar a fisioterapia neurológica, motivo 

pelo qual se viu obrigada a realizar o referido tratamento de forma 

particular desde o ano de 2009. No entanto, argui não possui mais 

condições de arcar com as despesas decorrentes do tratamento 

particular, que tem prejudicado seu sustento e de sua filha. Relata que, 

conforme informações constantes no site da requerida, não há prestação 

de fisioterapia neurológica e que deve continuar seu tratamento com a 

fisioterapeuta que já o faz sob pena de ter prejuízos físicos e emocionais, 

diante disso ajuizou a presente requerendo em liminar que a requerida seja 

compelida a custear o tratamento médico solicitado com a fisioterapeuta 

Dra. Sandra Lima da Silva na REABILITARE - Clínica de Reabilitação 

Neurológica, no mérito busca a confirmação da liminar e condenação ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados. Instruiu a inicial 

com documentos. Deferida a antecipação de tutela ID. 8774726. A ré 

apresentou Contestação ID. 10305008. A parte autora impugnou a 

Contestação ID. 10861622. Intimadas a especificarem as provas que ainda 

pretendiam produzir, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da 

lide. É o relatório. Decido. Assinala-se que a análise do feito se enquadra 

na hipótese prevista no artigo 12, caput, do Código de Processo Civil 

Brasileiro: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à 

ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)” (Destaquei). A 

demanda trata de matéria de relação consumerista, portanto, as 

discussões e digressões serão centradas e dirigidas pelo Código de 

Defesa do Consumidor, aliás, conforme admitido expressamente na lei 

especial (Lei 9.656/98) em seu art. 35-G, onde “Aplicam-se 

subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos 

de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei as disposições da Lei 

no 8.078, de 1990”. Assim, ao presente caso aplicam-se principalmente as 

normas voltadas a impedir a abusividade de cláusulas contratuais que 

gerem limitação de direitos (art. 51, CDC) e as que ensejem desrespeito à 

dignidade da pessoa humana e à saúde (art. 4º, CDC). Por ser matéria de 

ordem pública e interesse social (art. 1º da Lei 8.078/90) se aplica a 

inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6º, VIII do r. diploma, que 

estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do consumidor), 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério 

do Juiz, for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, 

segundo as regras ordinárias de experiência. Conforme relatado, trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA e 

DANOS MORAIS ajuizada CARLA BUSSIKI CUNHA em face de UNIMED 

CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, partes qualificadas nos 

autos, alegando em síntese que é usuária de plano de saúde oferecido 

pela ré sob o nº. 0056.7952.000115.00-6, e portadora de ATAXIA 

ESPINOCEREBLAR TIPO 3, doença diagnosticada na gestação da filha 

necessitando de tratamento com equipe multidisciplinar, inclusive com 

fisioterapia neurológica. Argumenta que a requerida não possui 

profissionais conveniados e habilitados para realizar a fisioterapia 

neurológica, motivo pelo qual se viu obrigada a realizar o referido 

tratamento de forma particular desde o ano de 2009. No entanto, argui não 

possui mais condições de arcar com as despesas decorrentes do 

tratamento particular, que tem prejudicado seu sustento e de sua filha. Da 

contestação, extrai-se que a recusa foi devida posto que foi o requerente 

quem optou por um profissional não credenciado, que não restaram 

comprovadas as alegações de que não possuía médico/clínica 

credenciada para atende-lo, bem como a alegação de urgência e 

emergência na medida. Pois bem, analisando os autos, verifica-se que a 

situação da autora claramente era de risco de vida iminente, pois 

conforme atestado pelo médico “A paciente Sra. CARLA BUSSIKI CUNHA, 

faz acompanhamento em meu consultório desde 20/01/11. A referida 

paciente é portadora de quadro de ataxia espinocerebelar (Doença de 

Machado-Joseph), patologia neurodegenerativa de etiologia genética, e 

vem evoluindo com piora progressiva da coordenação motora. Esta 

paciente vem em trabalho de neurorehabilitação intensiva nos últimos 

anos, com vistas à melhora do desempenho motor, estimulo do esquema 

corporal, orientações no posicionamento e funções respiratórias, que vem 

contribuindo para a manutenção de sua funcionalidade devido à 

neuroplasticidade. Recomenda-se que a mesma mantenha o mesmo 

processo de neurorehabilitação intensiva e individualizada que vem sendo 

realizados, sob pena de perda de funções adquiridas devido ao intenso 
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trabalho fisioterápico.” De tal prova produzida, a ré não foi capaz de 

desconstituir, ficando assim, evidenciado que o caso da autora se trata de 

nítida emergência, pois seu quadro vem evoluindo com piora progressiva 

da coordenação motora. Por ficar evidenciada a necessidade de 

internação em caráter de urgência, deve o plano de saúde ser obrigado a 

cobrir o pagamento das despesas médicas do paciente, conforme dita o 

art. 35-C da Lei 9.656/98, verbis: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do 

atendimento nos casos: I – de emergência, como tal definidos os que 

implicarem risco imediato de vida ou lesões irreparáveis para o paciente, 

caracterizado em declaração do médico assistente; II – de urgência, assim 

entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no 

processo gestacional; III – de planejamento familiar. Apesar das 

Cooperativas se apegarem na disposição contratual para fundar a 

negativa de cobertura, referida disposição deve ser invalidada ou 

afastada, porque, havendo previsão contratual de cobertura para o 

tratamento solicitado, e sendo realmente necessário o atendimento 

imediato sob pena de afetação drástica à saúde do paciente, ou mesmo 

perecimento da vida do segurado, aplica-se à hipótese os atendimentos de 

urgência/emergência. Desse modo, a restrição se qualifica como medida 

abusiva e, portanto, nula de pleno direito, consoante regra do art. 51, I, da 

Lei nº 8.078/90 (abusividade), aplicável aos planos de saúde, como já 

vimos. A propósito, trago do STJ e deste E. Tribunal de Justiça: “CIVIL E 

PROCESSUAL – ACÓRDÃO ESTADUAL – NULIDADE NÃO CONFIGURADA 

– PLANO DE SAÚDE – CARÊNCIA – TRATAMENTO DE URGÊNCIA – 

RECUSA – ABUSIVIDADE. CDC, ART. 51, I. I. (...) II. (...). III. Lídima a 

cláusula de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por 

aquele que ingressa em plano de saúde, merecendo temperamento, 

todavia, a sua aplicação quando se revela circunstância excepcional, 

constituída por necessidade de tratamento de urgência decorrente de 

doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior 

do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e 

à vida. IV. Recurso especial conhecido em parte e provido”. (STJ – Quarta 

Turma – REsp 466667/SP – Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR – 

Julg. em 27/11/2002) (destaquei). “CONSUMIDOR – RECURSO ESPECIAL – 

SEGURO SAÚDE – RECUSA DE AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO DE 

URGÊNCIA – PRAZO DE CARÊNCIA – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA – 

DANO MORAL. - Tratando-se de contrato de seguro-saúde sempre 

haverá a possibilidade de conseqüências danosas para o segurado, pois 

este, após a contratação, costuma procurar o serviço já em evidente 

situação desfavorável de saúde, tanto a física como a psicológica. - 

Conforme precedentes da 3.ª Turma do STJ, a recusa indevida à 

cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava 

a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito. Recurso 

especial conhecido e provido”. (STJ – Terceira Turma – REsp 657717/RJ – 

Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI – Julg. em 23/11/2005 – DJ 12.12.2005 

p. 374 - RNDJ vol. 76 p. 96). RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DOENÇA PREEXISTENTE – PROCEDIMENTO 

CIRÚRGICO DE URGÊNCIA – NEGATIVA DE ATENDIMENTO ABUSIVA – 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS – JUROS DE MORA – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor 

aos contratos de plano de saúde” (Súmula nº 469 do STJ). Incide, na 

espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas 

contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. “Lídima a cláusula 

de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele 

que ingressa em plano de saúde, merecendo temperamento, todavia, a 

sua aplicação quando se revela circunstância excepcional, constituída por 

necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, 

se não combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, 

qual seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida” (STJ - REsp 

466.667/SP). Configura a indenização por dano moral a indevida a recusa 

pela operadora de plano de saúde em cobrir financeiramente o tratamento 

médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, sendo 

redirecionada pelo hospital a cobrança ao consumidor, e com posterior 

restrição de seus dados em órgãos de proteção ao crédito. O termo inicial 

para incidência dos juros de mora, em casos de dano moral por 

responsabilidade contratual, é a data da citação (CC, Art. 405). (Ap 

33460/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017)(TJ-MT - APL: 00077045620158110002 

33460/2017, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, Data de Julgamento: 21/06/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Data de Publicação: 29/06/2017). Portanto, considerando não 

haver qualquer justificativa para a conduta da requerida em negar a 

autorização para o custeio do tratamento a autora, tem-se que a recusa é 

indevida. A propósito: “RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO 

DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DEEMERGÊNCIA. APENDICITE AGUDA. 

CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DACLÁUSULA RESTRITIVA. 

DANO MORAL. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A cláusula que 

estabelece o prazo de carência deve ser afastada em situações de 

urgência, como o tratamento de doença grave, pois o valor da vida 

humana se sobrepõe a qualquer outro interesse. Precedentes específicos 

da Terceira e da Quarta Turma do STJ. 2. A jurisprudência desta Corte 

"vem reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos morais advindos 

da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a 

situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma 

vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em 

condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada".(REsp 

918.392/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI). 3. Atendendo aos critérios 

equitativos estabelecidos pelo método bifásico adotado por esta Egrégia 

Terceira Turma e em consonância com inúmeros precedentes desta Corte, 

arbitra-se o quantum indenizatório pelo abalo moral decorrente da recusa 

de tratamento médico de emergência, no valor de R$ 10.000, 00 (dez mil 

reais). 4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”. STJ - RECURSO ESPECIAL : 

REsp 1243632 RS 2011/0053304-4. Relator(a): Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO. Julgamento: 11/09/2012. Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA 

TURMA. DJe 17/09/2012. Destaquei. “CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. 

REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, EM RAZÃO DE APENDICITE AGUDA. RECUSA 

DE COBERTURA, SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DA 

CARÊNCIA. PROCEDIMENTO EFETUADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. 

APLICAÇÃO DO ART. 12, V, C, DA LEI N. 9.656 /1998. NEGATIVA ILÍCITA. 

RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA AUTORA. 

SITUAÇÃO QUE PROVOCOU ANGÚSTIA E SOFRIMENTO, EM MOMENTO 

ESPECIALMENTE CRÍTICO, ULTRAPASSANDO O MERO DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, QUANTUM 

INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Ainda que o contrato firmado 

entre as partes condicione a cobertura de procedimentos e internações 

hospitalares a um prazo de carência de 180 dias, essa disposição é 

inaplicável no caso concreto. A contratação se deu na vigência da Lei n. 

9.656 /98, que prevê, em seu art. 12 , V , c , o prazo máximo de vinte e 

quatro horas para procedimentos de urgência. Assim, submetida a parte 

autora a tratamento de apendicite aguda, mostra-se abusiva a negativa de 

cobertura operada pela ré. 2. Devido, assim, o reembolso das despesas 

suportadas pela consumidora. 3. É inegável que a conduta da ré trouxe 

sentimento de desamparo e angústia à parte autora, em um momento 

especialmente crítico. Essa situação ultrapassa o mero descumprimento 

contratual e configura danos morais, como forma de compensar os 

transtornos sofridos. O montante indenizatório, de R$ 3.000,00, observa 

os parâmetros adotados por estas Turmas Recursais e não comporta 

redução. 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos 

do art. 46 da Lei n. 9.099 /95. RECURSO DESPROVIDO”. (Recurso Cível Nº 

71004312575, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 02/10/2013). Destaquei. 

Com essas considerações, e evidenciada a ilegalidade na recusa, a 

procedência dos pedidos é a medida mais acertada a se tomar. Embora a 

requerida alegue que possui corpo clínico disponível para atender o caso 

da autora, tal alegação não se sustenta, isto porque, a clínica inicial 

indicada pela ré não mantém atendimento aos usuários do convênio 

Unimed, desde o ano de 2004, conforme indica o documento de ID. 

9694664. Ademais, a lista colacionada pela ré no bojo de sua peça de 

defesa não indica seguramente que as clínicas ali indicadas realmente 

atendam o caso da autora, sendo, portanto, frágeis as provas 

apresentadas. No tocante ao dano moral, sabe-se que é devido em casos 

decorrentes da má prestação dos serviços contratados, portanto deve 

ser indenizado o lesado independentemente da comprovação da 

ocorrência de prejuízos patrimoniais. Com isso, a vítima deverá ser 

indenizada, levando-se o em conta o caráter punitivo e pedagógico da 

medida. Nesse sentido “DIREITO OBRIGACIONAL. DECLARATÓRIA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE 

DEFESA E JULGAMENTO ULTRA PETITA AFASTADAS. REALIZAÇÃO DE 

RADIOTERAPIA INTRAOPERATÓRIA. ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO 

EXPERIMENTAL. RECUSA INDEVIDA. CONTRADIÇÃO ENTRE CLÁUSULAS 
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CONTRATUAIS (ART. 47 DO CDC). INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO 

CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO PRÍNCIPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANO 

MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em tema de seguro saúde, como 

tem entendido o STJ e esta Corte, se o plano é concebido para atender os 

custos pertinentes a tratamento de determinadas doenças, o que o 

contrato tem de dispor é sobre quais as patologias cobertas, não sobre os 

tipos de tratamentos cabíveis a cada uma delas. Se assim não fosse, 

estar-se-ia concebendo, igualmente, que a empresa que gerencia o plano 

de saúde substituísse ao médico na escolha da terapia mais adequada. 3. 

Assim, é ilógico e atenta contra o princípio da razoabilidade, a 

circunstância de haver, no plano de saúde, previsão de cobertura quanto 

a doenças oncológicas e, contraditoriamente, no entanto, suceder 

restrição ao pagamento dos custos quanto ao tratamento indicado pelo 

médico para o êxito do procedimento (radioterapia intraoperatória). 4. A 

indevida resistência da empresa que opera o plano em cumprir o contrato 

gera o dever de indenizar o segurado por dano moral, tanto mais porque a 

abusiva renitência tem o condão de aumentar a dor, o sofrimento e 

angústia de alguém - seguradora portadora de sarcoma vaginal - que já 

vem abalado intimamente por doença perigosa e que pode levá-la a morte”. 

(TJ-SC - AC: 711468 SC 2008.071146-8, Relator: Eládio Torret Rocha, Data 

de Julgamento: 10/11/2011, Quarta Câmara de Direito Civil, Data de 

Publicação: Apelação Cível n., de Blumenau). Negritei. Assim, restou 

comprovada a responsabilidade na conduta da (s) requerida (s), pois no 

sistema do C.D.C., é dever e risco profissional do fornecedor de serviços 

agir corretamente e segundo lhe permitem as normas jurídicas imperativas. 

O simples fato da (s) demandada (s) ter (em) deixado de autorizar/custear 

os serviços contratados, já é suficiente para configurar o dano moral, pois 

é pacífico na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de 

prova, bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o 

dano moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Eis o 

entendimento jurisprudencial dominante: “PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. - 

PRELIMINAR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. - PRELIMINAR. PLANO DE SAÚDE. 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. - PRELIMINAR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.. - PRELIMINAR. Falta de 

interesse de agir. Autorização de procedimento após concessão de 

liminar. Demanda envolvendo todo o tratamento do autor e danos morais 

pela demora na autorização. Preliminar afastada. - MÉRITO. Ausência de 

impugnação quanto ao direito à cobertura do tratamento de câncer. Danos 

morais. Demora injustificada para liberação de autorização em momento 

crítico de grave sofrimento. Atraso no início da quimioterapia. Valor da 

indenização. Fixação com razoabilidade frente os danos causados e a 

capacidade financeira das partes. Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 

00101716620128260011 SP 0010171-66.2012.8.26.0011, Relator: Mary 

Grün, Data de Julgamento: 26/02/2014, 7ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 07/03/2014)”. (destaquei). Quanto ao valor da indenização 

em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 

Na mesma linha lógica, o professor Carlos Alberto Bittar explica que: “(...) 

a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que 

represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se aceita 

o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. 

Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos 

interesses em conflito, refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do 

lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos 

efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia 

economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio 

do lesante. (in Reparação civil por danos morais. São Paulo: RT, 1993. p. 

220)”. (negritei). A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - 

ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE 

- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE 

RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à 

instituição bancária conferir adequadamente a procedência e veracidade 

dos dados cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da 

contratação de empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos 

que causar a terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em 

conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade 

relativa e o conjunto probatório é sustentado em base documental, o 

percentual mínino para fixação de honorários atende o critério legal 

previsto no art. 20, § 3º do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO j. 17/08/2011)”. (destaquei). Diante do exposto, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

DETERMINAR que a promovida providencie o tratamento discutido nos 

autos, bem como CONDENAR ao pagamento de indenização por danos 

morais o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% 

a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir 

desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional 

ao dano verificado. RATIFICO a tutela deferida. CONDENO, ainda, a 

demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar 

com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º 

do art. 85 do CPC, arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. P. R. I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Distribuição de Processos Digitalizados

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0014098-69.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA TRINDADE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON JOSE PEIXOTO DOS SANTOS (EXECUTADO)

CLEVEN LIMA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL ARAUJO DE ALMEIDA OAB - GO11837-O (ADVOGADO(A))

TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS OAB - MT16065-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO MENDES VILAS BOAS OAB - MT10121-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0014098-69.2009.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0049917-57.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DIRCINO FARIA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE ARENHARDT DE MORAES OAB - MT22563-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0049917-57.2015.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 
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1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

10ª Vara Cível

Intimação

Certidão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0025307-93.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE CAMPOS RIBEIRO (EXEQUENTE)

LEVERGINA GUIMARAES DE CAMPOS RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IEDA APARECIDA LEITE DE ALMEIDA CALDEIRA OAB - MT3979-O 

(ADVOGADO(A))

ATAIDE DO AMARAL JUNIOR OAB - MT20380-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZETE JAWORSKI AQUINO (EXECUTADO)

MARIA JOSE DA COSTA (EXECUTADO)

BISMARCK DE AQUINO JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO OAB - MT7085-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a petição e documentos de id. 27011840 não se 

referem aos autos do processo em epígrafe, em razão do nome da partes 

aliado a descrição da guia de pagamento, que faz referência ao processo 

de n.º 3103-89.2012.811.0041. Assim, nos termos do artigo 203 § 4.º 

impulsiono o feito e procedo a intimação do autor para, querendo, 

manifestar/providenciar o que entender de direito, no prazo de 05 dias. 

Procedo, ainda, a intimação do requerido para que, no mesmo prazo, se 

manifeste acerca do conteúdo da petição de id. 27011839.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033283-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LERO BENEDITO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Vistos. Designo o dia 23/10/2019, às 14h15min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

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

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

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 30 de julho de 2019. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033283-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LERO BENEDITO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Certifico que decorreu o prazo sem manifestação da parte requerida, 

embora intimada pelo DJE.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033263-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDES DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Certifico que decorreu o prazo sem manifestação da parte requerida, 

embora intimada pelo DJE.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003920-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W B DE PAULA E SILVA - ME (AUTOR(A))

WAGNER BRUNO DE PAULA E SILVA (AUTOR(A))

P. V. D. P. E. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT26596/O 

(ADVOGADO(A))

VALERIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI OAB - SP183967 (ADVOGADO(A))

ALAN ALMEIDA SANTOS OAB - MT27462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME WAGNER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAIS MAISA WAGNER OAB - MT25416/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da CNGC/MT, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora 

para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a petição apresentada pelo 

requerido de ID 291999228/29199230.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023343-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR RICARDO SOARES DA COSTA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Vistos. Recebo a emenda à inicial. Designo o dia 21/10/2019, às 13h15min 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 
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benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

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

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

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

- MT, 23 de julho de 2019. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002782-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINIR DA SILVA BORGES (AUTOR(A))

D. A. D. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1002782-56.2020 Vistos. Seguem as informações necessárias ao 

Recurso de Agravo de Instrumento, nº 1001767-78.2020 - 1ª Secretaria 

da Câmara de Direito Privado, interposto por D.A.D.S.S., representada por 

Valdinir da Silva Borges, em desfavor de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, digitada em impressa em uma lauda, tão somente no 

anverso. Aguarde-se o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1005873-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOLY ELIZEU ROSTIROLLA (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Considerando o lembrete no PJE de que as guias de distribuição não 

foram arrecadadas, intime-se a parte autora para efetuar/comprovar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 

290 c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016713-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH CAMILA BARACAT DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT12815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016713-34.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SARAH CAMILA BARACAT DE ARRUDA EXECUTADO: MARIA 

AUXILIADORA DE MORAES Vistos. Antes de analisar o pedido de ID 

25689267, a fim de evitar nulidade processual, intime-se a executada 

pessoalmente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre os 

termos da constrição, postulando o que entender de direito, conforme 

determinado ID 12004685. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se o necessário e volte-me concluso. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006258-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEY DA SILVA VITOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006258-05.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALDINEY DA SILVA VITOR REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, a fim 

de apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., 

ou recolher as custas iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1052118-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SERGIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

IVANILDO RAMOS VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 dias, contado da 

citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da dívida, dando-lhe ciência 

de que o prazo de 15 dias para oferecimento de embargos será contado, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC (art. 915, CPC). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente, poderá depositar em juízo 

30% do valor da execução (valor principal + custas + honorários) e o 

saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916, CPC). Não sendo 

efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o oficial de justiça deverá 

proceder a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto, com intimação da parte executada (art. 829, § 1º, CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do débito. No caso de 

integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003617-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA FRANCISQUINI OAB - MT18351-O (ADVOGADO(A))

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT7993-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. PAES DE BARROS - ME (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003617-15.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD REU: J. 

R. PAES DE BARROS - ME Vistos. Intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 dias, atualize o valor da causa, devendo este corresponder 

ao proveito econômico pretendido pela parte, sob pena de indeferimento. 

No mesmo prazo, deverá a parte autora emendar a inicial, a fim de 

adequar sua petição inicial aos requisitos do artigo 319 do NCPC, 

precisamente os incisos II (endereço eletrônico do autor e réu) e VII (seu 

interesse ou não pela realização de audiência de conciliação ou 

mediação), sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos para despacho inicial. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1060005-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANANDA METAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCELO APARECIDO PARDAL OAB - SP134648 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BC CONSTRUTORA E INCORPORADORA BRASIL CENTRAL EIRELI - EPP 

(REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060005-98.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANANDA METAIS LTDA REU: BC CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

BRASIL CENTRAL EIRELI - EPP Vistos. Intime-se novamente a parte autora 

para que, no prazo de 15 dias, cumpra na íntegra a determinação de ID 

27469311, indicando se pretende ou não o prosseguimento do feito como 

ação monitória, ante a divergência de pedidos constantes na inicial. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1057046-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARI RAMOS SALDIBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NEVES ORMONDE FERNANDES DE AVELAR OAB - MT17630-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZAILD MARIA COUTINHO TIAGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1057046-57.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ARI RAMOS SALDIBA REQUERIDO: ZAILD MARIA 

COUTINHO TIAGO Vistos. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 

15 dias, atualize o valor da causa, devendo este corresponder ao proveito 

econômico pretendido pela parte, sob pena de indeferimento. No mesmo 

prazo, deverá a parte autora emendar a inicial, a fim de adequar sua 

petição inicial aos requisitos do artigo 319 do NCPC, precisamente os 

incisos II (endereço eletrônico do autor e réu) e VII (seu interesse ou não 

pela realização de audiência de conciliação ou mediação), sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos 

para despacho inicial. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 0030018-15.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA PRADO DA SILVA (AUTOR(A))

JURANDIL PRADO DA SILVA (AUTOR(A))

JOEL PRADO DA SILVA (AUTOR(A))

VALDEMIRA PRADO DA SILVA (AUTOR(A))

VALDETHE PRADO DA SILVA (AUTOR(A))

VICENTE FERREIRA DA SILVA NETO (AUTOR(A))

VILMAN MARIA DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUSAN SCHMIDT BARROS OAB - MT11727-O (ADVOGADO(A))

JOELMA MEDEIROS GONCALVES OAB - MT18275-O (ADVOGADO(A))

TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO OAB - MT15623-O 

(ADVOGADO(A))

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRAZ LEMES DA SILVA (REU)

MARTINHO DE FIGUEIREDO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Giselda Natalia de Souza Winck Rocha OAB - MT6069-A (ADVOGADO(A))

ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA OAB - MT7590-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ATANAZIO NUNES DA SILVA (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

MARIA MARGARIDA DE ABADIA RODRIGUES (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

ANA AURELIANA (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

Certifico que decorreu o prazo solicitado à pág. 264 (ID. 26905718). 

Assim, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a 

fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, apresentar 

manifestação dando efetivo cumprimento à determinação judicial de pág. 

263 (26905717).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016878-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR ALVES PUGA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016878-47.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADEMIR ALVES PUGA JUNIOR REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Em atenção aos documentos de ID 13693564, 

recebo a inicial. Designo o dia 22/04/2020, às 12h46min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

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

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

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006386-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

TEODORO GONCALVES ROMEIRO OAB - 558.187.491-34 

(REPRESENTANTE)

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006386-25.2020.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: TEODORO GONCALVES ROMEIRO REU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 

22/06/2020, às 11h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1047009-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EXCLUSIVA PARK ADMINISTRACOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL '' ITALIA CENTER '' (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 08/06/2020, às 09h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052383-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIA - SEG COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON DE JESUS GIRALDI OAB - MT26031/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMÍNIO RESERVA RIO CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 08/06/2020, às 10h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1042381-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO CATARINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-64 AÇÃO DE EXIGIR CONTAS

Processo Número: 0026338-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER LUIZ DA SILVA (AUTOR(A))

MT CONNECTING SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEISA DA COSTA CAMPOS (REU)

 

Nos termos da CNGC/MT impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora 

a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão elaborada pelo(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0046832-63.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DA COSTA VIEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT7725-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito a fim de intimar a parte requerida para, no prazo 

de 5 dias, se manifestar sobre a proposta de honorários periciais. No 

mesmo prazo, em sendo o caso, deverá comprovar o depósito dos 

honorários.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038919-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANALBA DO NASCIMENTO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé, que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Traumatologista - Perito 

Judicial, designou o dia 14/04/2020, às 09:30 horas, para realização da 

perícia, no endereço situado na Av. das Flores 843, sala 11, 1º andar, 

bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, bairro Jardim 

Cuiabá (entrada pela Rua das Dálias), telefones 3025-3060 e 99223 7073, 

razão pela qual procedo à intimação das partes. Certifico também, que a 

parte autora será intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no 

exame pericial acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, 

§ 1º, do CPC. Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no 

exercício de seu múnus, cientificar a parte a ser periciada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038641-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Traumatologista - Perito 

Judicial, designou o dia 14/04/2020, às 09:15 horas, para realização da 

perícia, no endereço situado na Av. das Flores 843, sala 11, 1º andar, 

bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, bairro Jardim 

Cuiabá (entrada pela Rua das Dálias), telefones 3025-3060 e 99223 7073, 

razão pela qual procedo à intimação das partes. Certifico também, que a 

parte autora será intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no 

exame pericial acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, 

§ 1º, do CPC. Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no 

exercício de seu múnus, cientificar a parte a ser periciada.
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1059163-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANI LEITE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

KEMILA BARBOSA TEIXEIRA DIAS OAB - MT27132/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1059163-21.2019 Vistos. Cumpra-se a decisão de id. 29245393, 

proferida no Recurso de Agravo de Instrumento, nº 1001901-08.2020 - 4ª 

Secretaria da Câmara de Direito Privado, suspendendo a decisão de id. 

27818662 até o julgamento do referido recurso. Cumpra-se. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009214-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO MANCHESTER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENZA DA SILVA MARTINS OAB - MT9636-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009214-96.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO DO EDIFICIO MANCHESTER EXECUTADO: BANCO 

BRADESCO Vistos. A fim de evitar nulidade processual, intime-se a 

executada para, querendo, se manifestar acerca do pedido de ID 

24233196, no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se o necessário e volte-me concluso. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015752-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé, que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Traumatologista - Perito 

Judicial, designou o dia 14 de abril de 2020, às 09:15h, para realização da 

perícia, no endereço situado na Av. das Flores 843, sala 11, 1º andar, 

bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, bairro Jardim 

Cuiabá (entrada pela Rua das Dálias), telefones 3025-3060 e 99223 7073, 

razão pela qual procedo à intimação das partes. Certifico também, que a 

parte autora será intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no 

exame pericial acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, 

§ 1º, do CPC. Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no 

exercício de seu múnus, cientificar a parte a ser periciada.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1013735-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS MOLINARI AVELINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS OAB - MT15626-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

1013735-84.2017 Vistos. A parte autora se manifesta através dos ids. 

21306858 e 22653097 postulando pela conversão da presente em perdas 

e danos, diante da impossibilidade de exibição dos documentos, com a 

condenação da requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

mais 20% de honorários advocatícios. A parte ré se manifesta através do 

id. 22602863, não concordando com o pedido da autora, apresentando 

relatório e contrato, requerendo a dilação de prazo para a juntada dos 

demais documentos (ID 9280867). Sem maiores delonga, sabe-se que o 

presente procedimento tem por escopo tão somente a produção de prova 

para ser utilizada em futura na ação principal, não gera presunção de 

veracidade dos fatos, sendo portando impossível a sua conversão em 

perdas e danos, vez que não há como presumir como verdadeiros os 

fatos alegados pela autora. Nesse sentido: “CUMPRIMENTO SENTENÇA – 

Ação autônoma de exibição de documento – Na ação autônoma de 

exibição de documentos requerida contra parte, envolvendo direitos 

disponíveis, caso dos autos, não se aplica a multa cominatória, nem cabe 

conversão em perdas e danos, cabendo, em caso de descumprimento de 

ordem de exibição [...]. Recurso desprovido.” (TJSP; Agravo de 

Instrumento 2135977-03.2018.8.26.0000; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão 

Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 1ª Vara Cível; 

Data do Julgamento: 01/10/2018; Data de Registro: 19/10/2018) Negritei 

Apenas por amor ao debate ressalto que a prova produzida deverá ser 

apreciada no juízo da causa principal, que pode, a qualquer tempo, 

determinar mesmo de ofício, a exibição de documentos que entender 

necessários, conforme seu prudente arbítrio, assim cabe a parte autora 

buscar seu direito através da ação que achar conveniente. No mais, 

considerando que o pedido de id. 14230442, trata-se de execução de 

honorários sucumbenciais, a postulante Thais Molinari, pleiteia direito 

alheio em nome próprio, assim intime-se a parte autora para emendar o 

pedido id. 14230442, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento. Decorrido o prazo supracitado, nada sendo requerido 

certifique-se e arquive-se os autos com as anotações de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1047264-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA FANAIA DE VASCONCELOS WOBETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Eduardo Maluf Pereira OAB - MT10407-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO SIXTO SCHIAVENIN (EXECUTADO)

THAYS FERNANDA DALAVALLE (EXECUTADO)

SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1047264-26.2019 Visto. Pretende a parte exequente promover o 

recolhimento de custas ao final do processo, todavia, vale ressaltar que, 

conforme art. 456 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, para o deferimento exige que 

seja comprovada a impossibilidade da parte autora de arcar com as 

custas processuais, vejamos: “A taxa judiciária, as custas judiciais e 

despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, 

exceto nos casos em que a parte demonstre incapacidade momentânea 

do pagamento, desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade 

no momento exigível”. Inobstante as alegações da parte exequente, ela 

não comprovou a sua hipossuficiência financeira momentânea, por outro 

lado, defiro a parte exequente que o parcelamento do pagamento das 

custas judiciais e taxa em até 06 (seis) parcelas, recolhidas mediante 

emissão de guia com a respectiva comprovação do pagamento no 

processo, ciente que o inadimplemento de quaisquer das parcelas poderá 

importar no indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 290, do 

NCPC. Comunique-se o Departamento de Controle e Arrecadação para o 

devido cadastramento, nos termos determinado acima. Após, intime-se a 

parte exequente para que, em 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento 
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da primeira parcela, e as demais no mês subsequente ao primeiro 

pagamento. Comprovado ou não o primeiro pagamento, volte-me concluso. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000648-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARDEI DOUGLAS MENDES NAZARETH (AUTOR(A))

ROSIMEIRE APARECIDA DE CAMPOS MELO NAZARETH (AUTOR(A))

FLAVIO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA ISABEL BATISTA (AUTOR(A))

IRENE RIBEIRO PEDROSO (AUTOR(A))

ANA MARIA BORGES DUARTE (AUTOR(A))

MARIA MATOS VICENTE (AUTOR(A))

JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS (AUTOR(A))

NERCINA CAETANO DE ANDRADE (AUTOR(A))

JERONIMA LOUREIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000648-61.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

NERCINA CAETANO DE ANDRADE, MARIA MATOS VICENTE, IRENE 

RIBEIRO PEDROSO, MARIA ISABEL BATISTA, FLAVIO RODRIGUES DA 

SILVA, MARDEI DOUGLAS MENDES NAZARETH, ROSIMEIRE APARECIDA 

DE CAMPOS MELO NAZARETH, JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS, 

JERONIMA LOUREIRO, ANA MARIA BORGES DUARTE REU: CAIXA 

SEGURADORA S/A Vistos. Verifica-se que a Caixa Econômica Federal 

peticiona (ID 21779849), pugnando para que esses autos sejam remetidos 

“a uma das Varas da Justiça Federal de Cuiabá/MT para que lá se aprecie 

o pedido de sua admissão nesta ação na qualidade de substituta da parte 

ré ou, em pedido subsidiário, como litisconsórcio necessário ou, por fim, 

como assistente da parte ré”. A competência da Justiça Federal é ratione 

personae, e para que a Súmula 150[1] do Superior Tribunal de Justiça 

possa incidir é necessário que o ente federal manifeste o seu interesse no 

feito, nos termos do disposto no art. 109, inciso I, da Constituição Federal. 

Assim, diante da expressa manifestação da Caixa Econômica Federal, 

declino à competência para a Justiça Federal, a fim de que aprecie o 

interesse da mesma em compor a presente demanda. Intimem-se as 

partes. Após, cumpra-se a ordem acima, procedendo-se as baixas e 

anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito [1] Súmula 150 STJ: “Compete à Justiça Federal decidir sobre a 

existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da 

União, suas autarquias ou empresas públicas”.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006213-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO EURIPEDES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0018049A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006213-98.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

KATIA REGINA DE FIGUEIREDO REQUERIDO: MUNICIPIO DE ACORIZAL 

Visto. Verifica-se que este juízo é incompetente para analisar o feito, vez 

que se trata de competência em razão da pessoa, e em eventual 

condenação da parte requerida, certamente o erário público será atingido. 

Desse modo, determino a redistribuição para uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública de Cuiabá-MT. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0003079-95.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILANO IMOVEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO VICTOR RIBEIRO DE QUEIROZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUZANIL CORREA DE SOUZA OAB - MT7572/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, e as partes 

comparecem informando que firmaram acordo. Desse modo, HOMOLOGO 

o acordo entabulado entre as partes para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Custas e honorários na forma pactuada. Aguarde-se em 

arquivo. Decorrido o prazo fixado para cumprimento (10/09/2022), 

intimem-se as partes para informarem a satisfação, após volte-me 

concluso para extinção ou retorno da marcha processual (art. 922 c/c seu 

parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005863-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILDERLANDIO FERREIRA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Roberto dos Santos Liberato OAB - MT15205-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1005863-81.2018 Visto. Obedecendo a sistemática do artigo 357 do 

Novo Código de Processo Civil, passo a sanear o presente feito. A 

requerida apresenta contestação (Id 13871567), sem preliminar. Réplica Id 

13957612. Sendo as partes legítimas e estando devidamente 

representadas, não havendo irregularidades a serem sanadas, dou o feito 

por saneado. O ônus da prova foi invertido na decisão de Id 12451278. 

Defiro o pedido de prova pericial indireta formulado pela requerida (id. 

24601439), e nomeio como perita deste juízo a empresa Real Brasil 

Consultoria Ltda, na pessoa de seu responsável técnico, com endereço 

comercial na Av. Rubens de Mendonça n. 1856, sala 408, bosque da 

saúde, cep 78.050.000, Cuiabá-MT, e telefone (65) 3052-7636, 

independentemente de compromisso (art. 466, do NCPC). Intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queiram, indiquem 

assistente técnico e apresentem quesitos, sob pena de preclusão, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III do CPC. Intime-se a perita nomeada para 

apresentação dos honorários periciais, currículo com comprovação de 

especialização, bem como contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, no prazo de 

cinco dias (art. 465, § 2º, I, II e III do NCPC). Com a proposta nos autos, 

intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias 

(art. 465, § 3º, NCPC), sendo que os honorários serão arcados pela 

requerida nos termos do art. 95, caput, NCPC, considerando que postulou 

pela realização da mesma. O laudo deverá ser entregue no prazo de trinta 

dias. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação 

do laudo (NCPC, art. 477, § 1°). Após, cumprida as determinações acima, 

bem como apresentado os laudos periciais manifestem-se as partes no 

prazo de 15(quinze) dias e após volte-me o processo concluso para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004898-06.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA CANDIDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO(A))

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1004898-06.2018 Vistos. Obedecendo a sistemática do artigo 357 do 

Novo Código de Processo Civil, passo a sanear o presente feito. A 

requerida apresenta contestação (Id 13486954), sem preliminar. Réplica Id 

13526170. Sendo as partes legítimas e estando devidamente 

representadas, não havendo irregularidades a serem sanadas, dou o feito 

por saneado. O ônus da prova foi invertido na decisão de Id 12451979. 

DEFIRO a produção de prova pericial postulada pelas partes (id. 2420758 

e 24790962) e considerando a necessidade de realização de perícia 

técnica e a possibilidade de iniciativa probatória do juiz, em busca da 

verdade real e do interesse público de efetividade da Justiça, segundo o 

entendimento do STJ, no voto proferido no REsp 1012306/PR, e nos 

termos do art. 370 do NCPC, determino de ofício a produção de prova 

pericial na gravação de id. 13487016 e nomeio como perito do Juízo 

empresa Real Brasil Consultoria Ltda, na pessoa de seu responsável 

técnico, com endereço comercial na Av. Rubens de Mendonça n. 1856, 

sala 408, bosque da saúde, cep 78.050.000, Cuiabá-MT, e telefone (65) 

3052-7636, independentemente de compromisso (art. 466, do NCPC). 

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queiram, indiquem assistente técnico e apresentem quesitos, sob pena de 

preclusão, nos termos do art. 465, § 1º, II e III do CPC. Intime-se o perito 

nomeado para apresentação dos honorários periciais, currículo com 

comprovação de especialização, bem como contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais, no prazo de cinco dias (art. 465, § 2º, I, II e III do NCPC). Com a 

proposta dos honorários nos autos, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3º, NCPC). É válido 

registrar que no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o 

Magistrado realizar a distribuição do ônus probatório segundo as 

condições das partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, pode o Magistrado determinar a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Registra-se que 

as partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Desta forma, sendo a autora beneficiária da justiça gratuita, e de 

conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal 

encargo não dispõe de verba suficiente para realização de tais provas, o 

que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, 

em respeito ao princípio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela requerida, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

Com efeito: “[...]3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a 

inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a 

produção de determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, 

ou seja, é aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a 

parte que detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a 

verdade real e obter a almejada Justiça.[...]”. (TJRS, Agravo de 

Instrumento Nº 70060524923, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz 

Lopes do Canto, Julgado em 14/07/2014). Negritei. Assim sendo, havendo 

concordância quanto aos honorários pericias, a parte requerida deverá 

efetuar o depósito em 05 (cinco) dias, ao que deverá o perito ser intimado 

para dar início aos trabalhos em 10 (dez) dias. O laudo deverá ser 

entregue no prazo de trinta dias. Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das 

partes da apresentação do laudo (NCPC, art. 477, § 1°). Após, cumprida 

as determinações acima, bem como apresentado o laudo pericial 

manifestem-se as partes e venham-me o processo conclusos para 

sentença. Intime-se e Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1037055-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHA NORTON MAIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037055-66.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JONATHA NORTON MAIA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Observa-se que a parte autora apresenta 

dúvida quanto ao montante da dívida e por se tratar de simples cálculo, 

promovo a devida atualização. Verifica-se que o requerido foi condenado 

ao pagamento para o autor de R$ 2.362,50, devido à invalidez parcial 

permanente, acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação válida 

(11/01/2018 – ID 11319641) e correção monetária pelo INPC a partir da 

data do sinistro (14/10/2017), mais 20% acerca dos honorários 

advocatícios. Considerando que a requerida realizou depósito no valor de 

R$ 3.284,32, conforme ID 21595760, tem-se que a atualização do 

montante deve ser até a data do efetivo pagamento, ou seja, 19/12/2018, 

motivo pelo qual o valor pago é devido, vez que o cálculo observou os 

parâmetros firmados na sentença (cálculo 1 – anexo). Ocorre que, após o 

pagamento, o Tribunal proferiu acórdão que majorou os honorários para 

R$1.100,00 (ID 21595773), assim, promovida a atualização do respectivo 

valor e abatido o valor de R$546,99 pagos a titulo de honorários 

anteriormente, tem-se o valor depositado ID 22045672, pelo que não há 

que se falar em saldo remanescente (cálculo 2 - anexo). Assim, 

expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento de toda a 

quantia depositada nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Custas processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024473-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DA SILVA MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024473-63.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSELI DA SILVA MACHADO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ROSELI DA SILVA MACHADO, qualificada nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 
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igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 27/03/2019, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a necessidade de adequação do valor 

da causa, e a falta de interesse processual pela ausência de prévio 

pedido administrativo. No mérito alega ausência de provas quanto à 

invalidez permanente da parte postulante, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, 

responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios. A impugnação foi acostada 

aos autos (ID 26267062). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, 

bem como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a necessidade de adequação do valor da causa, vez que a 

autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro obrigatório, 

quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao segmento 

corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto 

porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal 

quantificação depende de laudo pericial que ocorre no decorrer do 

processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor meramente 

estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela 

ausência do requerimento administrativo, esta não prospera, nos termos 

do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 27/03/2019. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que ROSELI DA SILVA MACHADO, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta da mão esquerda de leve intensidade 

avaliada em 25%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia 

médica atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta da mão 

esquerda, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os 
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juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo 

da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1060262-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KERGINALDO ALMEIDA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERGINALDO ALMEIDA CRUZ OAB - MT10598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBEM BEZERRA CAMPOS JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Observa-se que houve pedido de desistência da ação formulado 

pela parte autora. Assim, HOMOLOGO por sentença a desistência, em 

consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, VIII, do NCPC. Sem custas e honorários. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo, com as 

anotações e baixas devidas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0022359-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOZELENE AUGUSTA DE MELO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAMELA FERNANDA SOUZA GADDA

 

Visto. Tratando-se de matéria de menor complexidade, procedo ao 

julgamento. JOZELENE AUGUSTA DE MELO ajuizou Ação de Cobrança da 

do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ambos igualmente qualificados nos 

autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito, que lhe ocasionou 

invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida 

ao pagamento do seguro obrigatório, devidamente atualizado, além das 

verbas de sucumbência. A requerida apresentou contestação, tendo 

alegado, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo 

para Seguradora Líder; ausência de interesse de agir da autora por falta 

de prova de requerimento administrativo e ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo devido 

comprovante de residência apresentado estar em nome de terceiro. No 

mérito, alega a inexistência de prova da invalidez, discorre acerca dos 

valores em caso de condenação, pagamento proporcional à lesão, 

necessidade de prova pericial, bem como quanto aos juros, correção 

monetária e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido (Id. 26838757). Foi juntado o termo de sessão de conciliação (Id. 

26838801), a qual restou infrutífera devido à ausência da parte autora. 

Réplica no arquivo de Id. 26838807. As preliminares foram afastadas e foi 

deferida a realização de prova pericial (Id. 26838813), e a parte autora foi 

intimada via DJE na pessoa de seu advogado, bem como promovida a 

tentativa de intimação pessoal por três vezes (Ids. 26838897, 26838902 e 

26838938), todavia, a parte autora não compareceu nos três 

agendamentos efetuados pelo perito (Id. 26838892, 26838896 e 

26838901). É o relatório. Decido. Primeiramente, indefiro o novo pedido de 

suspensão do processo formulado pela parte autora (Id. 26838999), vez 

que já teve oportunidade e tempo suficiente para as providências que 

entendia necessárias. Sabe-se que para fins de julgamento do presente 

feito, se faz necessária a perícia médica, em que há a graduação do valor 

da indenização de acordo com a lesão sofrida pela vítima, nos termos da 

tabela estabelecida. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro, de acordo com a 

Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009, assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (Negritei). Foi agendada data 

para a realização da perícia, a fim de identificar a alegada invalidez 

permanente e qual o seu grau, bem como se esta é decorrente de 

acidente de trânsito. Contudo, a parte autora não compareceu às perícias 

designadas, embora tenha sido intimada com antecedência por seu 

advogado, e não localizada no endereço informado nos autos. Sem a 

realização da prova pericial, para a qual a parte autora foi intimada, mas 
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não compareceu, não há como comprovar que, em razão do acidente, 

houve a alegada incapacidade permanente, tampouco o suposto grau de 

invalidez. Não é demais ressaltar que a ré depositou em juízo a quantia 

referente aos honorários periciais, porém, a parte autora não compareceu 

no consultório do perito para se submeter ao exame, sendo que a 

improcedência do pedido se impõe, eis que a autora deixou de comprovar 

o fato constitutivo do seu direito, conforme determina o art. 373, inciso I do 

CPC. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA COMPARECER À PERÍCIA - 

PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 274 DO NOVO CPC - NÃO 

COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA - PROLAÇÃO DE SENTENÇA 

JULGANDO-SE IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL POR FALTA DE PROVA 

– CONFIRMAÇÃO - Nos termos do art. 274, parágrafo único, do novo CPC, 

presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao Juízo - Se a parte autora é pessoalmente intimada para 

comparecer no local e data indicados para a perícia, mas não comparece, 

é de se julgar improcedente o pedido inicial, por falta de prova. Posto isso, 

com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório (DPVAT) proposta por JOZELENE AUGUSTA DE MELO 

em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. 

Considerando que a parte requerida efetuou o depósito dos honorários 

periciais antes da realização da perícia médica, determino a expedição de 

alvará para restituição de 70% do valor à parte requerida, mediante 

transferência para conta a ser indicada, devendo os demais 30% serem 

transferidos ao perito. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

dos honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil. Todavia, 

em razão de ser ela beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade do 

crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme 

dispõe o art. 98, § 3º do CPC. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

o feito com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022791-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANO BORGES FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022791-78.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARIANO BORGES FILHO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença 

e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da 

parte autora para levantamento de toda a quantia depositada nos autos. 

No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais pela 

requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056600-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL DE DEUS ROCHA (AUTOR(A))

JOAO DE DEUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1056600-54.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO DE DEUS, NATANAEL DE DEUS ROCHA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Visto. Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório DPVAT, promovida por NATANAEL DE DEUS ROCHA 

menor assistido por seu avô JOÃO DE DEUS em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, onde a parte autora foi 

intimada para regularizar a representação processual referente à 

assinatura do menor assistido na procuração, no entanto, deixou 

transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação, conforme 

certificado. No caso em análise, foi dada oportunidade à parte autora para 

que o processo não tivesse um fim por ela indesejado (extinção sem 

resolução do mérito), mas infelizmente a sua desídia nos faz concluir pelo 

seu desinteresse pela ação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e também sem honorários advocatícios, por 

ausência de resistência à lide. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041441-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ROSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1041441-71.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: SANDRA ROSA DE SOUZA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. SANDRA ROSA DE SOUZA, 

qualificada nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 17/11/2018, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a necessidade de adequação do valor 

da causa, e a falta de interesse processual em razão do pagamento em 

sede administrativa. No mérito alega a inexistência de obrigação de pagar 

valor residual, discorre sobre o princípio da eventualidade, o valor 

indenizatório referente a despesas médicas e suplementares, o valor pago 

em sede administrativa, responsabilidade pela prova pericial, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos (ID 27072274). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação, e a 

manifestação das partes quanto ao laudo pericial. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 
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Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a necessidade de adequação do valor da causa, vez que a 

autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro obrigatório, 

quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao segmento 

corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto 

porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal 

quantificação depende de laudo pericial que ocorre no decorrer do 

processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor meramente 

estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela 

satisfação da indenização em esfera administrativa, esta não prospera, 

nos termos do entendimento já consolidado de que o recebimento em 

questão não gera quitação do valor do seguro, pelo que rejeito a preliminar 

invocada. Nesse sentido: “APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE 

COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO SEGURO DPVAT. 

APELO DO RÉU. Prescrição. Inocorrência. Renova-se o prazo 

prescricional a partir da data do pagamento administrativo, que aqui se 

questiona. Preliminar de Carência de Ação por Falta de Interesse de Agir, 

que se rejeita, eis que, não cabe falar em falta de interesse de agir pelo 

simples fato da requerente ter recebido, administrativamente, valor que a 

seguradora recorrente entendeu devido. A autora recorreu ao Judiciário 

para pleitear o que supostamente lhe foi negado pela acionada, e não 

valores recebidos administrativamente. (...)(TJ-BA – APL: 

05028180820158050039, Relator: José Olegário Monção Caldas, Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2018) (grifado) No mérito, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado as 

informações contidas no boletim de atendimento, comprova que o autor foi 

vítima de acidente de trânsito em 17/11/2018. A perícia médica judicial 

realizada concluiu que SANDRA ROSA DE SOUZA, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do tornozelo direito de intensa intensidade 

avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia 

médica atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do 

tornozelo direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Todavia, a parte autora alega ter recebido pagamento 

administrativo no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), como consta ID 24132499, logo faz jus ao 

valor remanescente de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem 

fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 

426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a 

partir da citação”. No que tange à correção monetária, o entendimento 

pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo 

com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A 

correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou 

invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação 

dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: Seguro obrigatório DPVAT. Ação de 

cobrança. A correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 

1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e 

cinco centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado 

pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada 

pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor 

da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042191-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR NOEL (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1042191-73.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTENOR NOEL REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao 

julgamento. ANTENOR NOEL, qualificado nos autos, ajuizou Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Pedido de Danos Morais em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 24/08/2019, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, bem como o pagamento a titulo de danos morais, 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, e a falta de interesse processual pela ausência de prévio pedido 

administrativo. No mérito alega ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, ausência de nexo causal devido à 

inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

improcedência do pedido de danos morais, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, 

responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios. A impugnação foi acostada 

aos autos (ID 26850224). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, 

bem como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência do 

requerimento administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega a invalidez do boletim de ocorrência, 

argumentando que o fato não fora presenciado nem produzido pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

– BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO 

VERIFICADA – FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR 

– RELATOS SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - 

NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO 

CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM 

LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência probatória do Boletim de 

Ocorrência, quando satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na 

espécie por meio de todo o conjunto probatório colacionado, com a 

demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, de modo que a 

parte autora cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, 

que rege o seguro obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária 

proporcional ao grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Prescreve o artigo 

5º, da Lei n. 6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado. Desta 

forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 24/08/2019. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

ANTENOR NOEL, apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

membro superior direito de média intensidade avaliada em 50%; permitindo 

admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os 

danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 
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conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte cinco reais). Com relação ao 

pedido de danos morais, é certo que a indenização extrapatrimonial deve 

ser reservada pra os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a 

violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à 

imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V e X da Constituição 

Federal. No caso em tela, sabe-se que a via administrativa possui 

regulamentação própria disposta em lei específica, o que inclui sanções a 

depender da atuação das seguradoras consorciadas, possíveis mediante 

reclamação na ouvidoria da Superintendência de Seguros Privados 

(SUSEP). Entretanto, neste âmbito, embora a parte autora tenha 

experimentado descontentamento com o não aceitamento do pedido 

administrativo, isso por si só não é suficiente à caracterização de dano 

moral, considerando que não se verifica a existência de violação a 

quaisquer direitos da personalidade da requerente. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA 

ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência 

de documentação para dar continuidade à solicitação administrativa de 

cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela uma conduta 

abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos 

morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente demonstrada a 

recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos em que a sua 

atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da parte 

prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência dos 

danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado.

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, considerando que não se 

fazem presentes os requisitos necessários para configuração de dano 

moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há que se falar em danos 

morais. É o entendimento jurisprudencial: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. A responsabilidade civil 

baseada no art. 186 do CC pressupõe a demonstração dos requisitos 

legais: ação ou omissão voluntária ou culposa, ilicitude, nexo de 

causalidade e dano. A ausência de quaisquer desses elementos afasta o 

dever de indenizar. Na espécie, não está demonstrado nos autos conduta 

ilícita por parte do réu a ensejar o dever de indenizar. Sentença de 

improcedência mantida. Apelação não provida. (Apelação Cível Nº 

70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” (grifo nosso) Quanto ao 

pedido de ordem para que a ré se comunique com a autora somente por 

meio deste processo Judicial e que se abstenha de fazer as condutas 

ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, indefiro-o por 

falta de comprovação que a ré tenha buscado comunicação extrajudicial 

com a autora, assim como tenha praticado qualquer conduta ilícita. Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 

85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003198-58.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARGARIDA TEREZINHA DE OLIVEIRA SILVA, HELEN JANAINA DE 

OLIVEIRA BARBOSA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao 

julgamento. HELEN JANAINA DE OLIVEIRA BARBOSA, menor assistida por 

sua genitora MARGARIDA TEREZINHA DE OLIVEIRA SILVA, qualificada 

nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

Pedido de Danos Morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 14/12/2018, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a titulo de 

danos morais, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de interesse processual pela 
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ausência de prévio pedido administrativo. No mérito alega ausência de 

provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, improcedência 

do pedido de danos morais, discorre sobre o princípio da eventualidade, a 

forma de pagamento, os valores da indenização, responsabilidade pela 

prova pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

22128230). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

da parte autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, 

quanto à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento 

pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das 

seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que 

rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência do 

requerimento administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 14/12/2018. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que HELEN JANAINA DE OLIVEIRA BARBOSA, apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do ombro esquerdo de intensa 

intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte cinco centavos). 

Com relação ao pedido de danos morais, é certo que a indenização 

extrapatrimonial deve ser reservada pra os casos de dor profunda e 

intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à 

vida privada, à honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V 

e X da Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a via 

administrativa possui regulamentação própria disposta em lei específica, o 

que inclui sanções a depender da atuação das seguradoras 

consorciadas, possíveis mediante reclamação na ouvidoria da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, 

embora a parte autora tenha experimentado descontentamento com o não 

aceitamento do pedido administrativo, isso por si só não é suficiente à 

caracterização de dano moral, considerando que não se verifica a 

existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 
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de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Quanto ao pedido de ordem para que a ré se comunique com 

a autora somente por meio deste processo Judicial e que se abstenha de 

fazer as condutas ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo 

Civil, indefiro-o por falta de comprovação que a ré tenha buscado 

comunicação extrajudicial com a autora, assim como tenha praticado 

qualquer conduta ilícita. Com relação aos juros de mora, estes devem fluir 

a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 

STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação”. No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é 

que esta deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a 

Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção 

monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, 

prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela 

Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de 

cobrança. A correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 

1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida 

entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas de 

ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte cinco 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0017536-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QUINTINO ELEUTERIO DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0017536-59.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

QUINTINO ELEUTERIO DE CAMPOS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Expeça-se alvará em favor do 

perito da quantia concernente aos honorários periciais. Diante do 

cumprimento voluntário da sentença e da concordância com o valor 

depositado, expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento 

do valor depositado com seus consectários legais. No mais, JULGO 

EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. Custas processuais pela requerida. Após, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051206-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. T. F. D. J. (AUTOR(A))

DIVINO FARIA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1051206-66.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

M. T. F. D. J., DIVINO FARIA DE JESUS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Visto. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais, promovida por MATHEUS 

TEIXEIRA FARIA DE JESUS menor assistido por seu genitor DIVINO FARIA 

DE JESUS, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, onde a parte autora foi intimada para regularizar a representação 

processual referente à assinatura do menor assistido na procuração, no 

entanto, deixou transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação, 

conforme certificado. No caso em análise, foi dada oportunidade à parte 

autora para que o processo não tivesse um fim por ela indesejado 

(extinção sem resolução do mérito), mas infelizmente a sua desídia nos 

faz concluir pelo seu desinteresse pela ação. Posto isso, JULGO EXTINTO 

o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e também sem 

honorários advocatícios, por ausência de resistência à lide. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013924-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA APARECIDA DE SOUSA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH OAB - TO5143 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013924-91.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: JESSICA APARECIDA DE SOUSA E SILVA REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se 

de matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. JESSICA 

APARECIDA DE SOUZA DA SILVA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos 

autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 12/11/2018, que 

lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação 

da requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, a 

necessidade de adequação do valor da causa, ausência de documentos 

indispensáveis, e a falta de interesse processual pela ausência de prévio 
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pedido administrativo. No mérito alega ausência de provas quanto à 

invalidez permanente da parte postulante, ausência de nexo causal devido 

à inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os 

valores da indenização, responsabilidade pela prova pericial, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação da parte 

autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à 

alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a necessidade de adequação do valor da causa, vez que a 

autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro obrigatório, 

quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao segmento 

corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto 

porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal 

quantificação depende de laudo pericial que ocorre no decorrer do 

processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor meramente 

estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Ressalte-se ainda, quanto à alegação da ausência 

de documentos indispensáveis para a propositura da ação, vez que não 

foram informados os dados do veículo automotor esta não prospera, pois 

a falta de pagamento do seguro obrigatório não impede o pagamento da 

indenização, pelo que rejeito a preliminar. Nesse sentido: AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO 

DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 

8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". 

Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa 

vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode 

ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação 

da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de 

seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não 

inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido. 

(REsp 621.962/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, 

julgado em 08/06/2004, DJ 04/10/2004, p. 325)(grifo nosso). Quanto à 

alegação de falta de interesse de agir pela ausência do requerimento 

administrativo, esta não prospera, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega a ausência do boletim de ocorrência, 

argumentando que este é um documento essencial para o deslinde do 

feito. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não é o único 

documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, 

devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos autos, o 

que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO DPVAT - NÃO APRESENTAÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – 

IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – 

AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA - 

PRONTUÁRIOS MÉDICOS QUE CONFIRMAM O ACIDENTE E AS 

RESPECTIVAS LESÕES - CONDENAÇÃO MANTIDA - HONORÁRIOS 

RECURSAIS FIXADOS - RECURSO NÃO PROVIDO. O Boletim de 

Ocorrência não é documento imprescindível nas ações de DPVAT quando 

existem outras provas da alegação. Se o prontuário médico dos primeiros 

atendimentos da vítima registra o acidente, o nexo de causalidade é 

evidente. Nos termos do art. 85, §11º, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o 

Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando-se 

em contra o trabalho adicional realizado em grau recursal.” (TJMT - 

APELAÇÃO CÍVEL RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 

23/11/2018) Ademais, prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “o 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

atendimento, comprova que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 

12/11/2018. A perícia médica judicial realizada concluiu que JESSICA 

APARECIDA DE SOUZA E SILVA, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do ombro esquerdo de média intensidade avaliada em 50% 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 
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comprovadas. (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022254-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO QUERINO TOLDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022254-14.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RODRIGO QUERINO TOLDO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. RODRIGO QUERINO TOLDO, qualificado nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Pedido de 

Danos Morais, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 17/05/2018, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a titulo de 

danos morais, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, ausência de comprovação de entrega 

da documentação, e da inépcia da inicial devido invalidade do boletim de 

ocorrência. No mérito alega a imprescindibilidade de produção da prova 

pericial, discorre sobre o quantum indenizatório em caso de condenação, 

improcedência do pedido de danos morais, da necessidade de expedição 

de ofício ao hospital, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos ID 28914641. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de 

comprovação de entrega da documentação do prévio requerimento 

administrativo, esta alegação não prospera, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 
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controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação de invalidez do boletim de ocorrência, 

argumentando que o fato não fora presenciado nem produzido pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

– BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO 

VERIFICADA – FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR 

– RELATOS SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - 

NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO 

CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM 

LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência probatória do Boletim de 

Ocorrência, quando satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na 

espécie por meio de todo o conjunto probatório colacionado, com a 

demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, de modo que a 

parte autora cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, 

que rege o seguro obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária 

proporcional ao grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Prescreve o artigo 

5º, da Lei n. 6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado. No mérito, a 

ré alega necessidade de expedição de ofício ao hospital, verifica-se que a 

o ônus da prova incumbe a esta, não vendo este juízo necessidade de 

intervenção. Desta forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado 

aos autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que o autor foi 

vítima de acidente de trânsito em 17/05/2018. A perícia médica judicial 

realizada concluiu que RODRIGO QUERINO TOLDO apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do ombro esquerdo de média intensidade 

avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Embora em 

manifestação ao laudo pericial a parte autora tenha requerido 

complementação do laudo, entendo desnecessário tal pedido, vez que 

apenas protelaria o deslinde do processo, o qual encontra-se devidamente 

instruído. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE NOVA PROVA 

PERICIAL – DESNECESSIDADE – DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO DO 

MUTIRÃO DPVAT E O DO IML – PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. Não há que 

se falar em cerceamento de defesa se os elementos dos autos 

mostram-se suficientes ao convencimento do julgador, sendo despicienda 

a dilação probatória, que somente procrastinaria o deslinde do conflito. (...) 

É inquestionável o valor probante do laudo pericial produzido no âmbito do 

Mutirão DPVAT, subscrito por dois profissionais imparciais e devidamente 

habilitados para tanto.” (TJ-MG AC: 10702130477251001 MG, Relator: 

José de Carvalho Barbosa, Data de julgamento: 15/03/2018, Data de 

Publicação: 23/03/2018) Sendo assim, comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com 

relação ao pedido de danos morais, é certo que a indenização 

extrapatrimonial deve ser reservada pra os casos de dor profunda e 

intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à 

vida privada, à honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V 

e X da Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a via 

administrativa possui regulamentação própria disposta em lei específica, o 

que inclui sanções a depender da atuação das seguradoras 

consorciadas, possíveis mediante reclamação na ouvidoria da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, 

embora a parte autora tenha experimentado descontentamento com o não 

aceitamento do pedido administrativo, isso por si só não é suficiente à 

caracterização de dano moral, considerando que não se verifica a 

existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 
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Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Quanto ao pedido de ordem para que a ré se comunique com 

a autora somente por meio deste processo Judicial e que se abstenha de 

fazer as condutas ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo 

Civil, indefiro-o por falta de comprovação que a ré tenha buscado 

comunicação extrajudicial com a autora, assim como tenha praticado 

qualquer conduta ilícita. Com relação aos juros de mora, estes devem fluir 

a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 

STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação”. No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é 

que esta deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a 

Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção 

monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, 

prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela 

Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de 

cobrança. A correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 

1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008754-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR CAMPOS BRUM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008754-41.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

HIGOR CAMPOS BRUM REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao 

julgamento. HIGOR CAMPOS BRUM, qualificado nos autos, ajuizou Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Pedido de Danos Morais em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 13/10/2018, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, bem como o pagamento a titulo de danos morais, 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, e a falta de interesse processual pela ausência de prévio pedido 

administrativo. No mérito alega ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, ausência de nexo causal devido à 

inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

improcedência do pedido de danos morais, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, 

responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios. A impugnação foi acostada 

aos autos (ID 25537627). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, 

bem como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência do 

requerimento administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega a invalidez do boletim de ocorrência, 

argumentando que o fato não fora presenciado nem produzido pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 
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autos, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

– BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO 

VERIFICADA – FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR 

– RELATOS SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - 

NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO 

CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM 

LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência probatória do Boletim de 

Ocorrência, quando satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na 

espécie por meio de todo o conjunto probatório colacionado, com a 

demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, de modo que a 

parte autora cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, 

que rege o seguro obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária 

proporcional ao grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Prescreve o artigo 

5º, da Lei n. 6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado. Desta 

forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 13/10/2018. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

HIGOR CAMPOS BRUM, apresenta invalidez permanente parcial incompleta 

do membro superior esquerdo de média intensidade avaliada em 50%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação ao 

pedido de danos morais, é certo que a indenização extrapatrimonial deve 

ser reservada pra os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a 

violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à 

imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V e X da Constituição 

Federal. No caso em tela, sabe-se que a via administrativa possui 

regulamentação própria disposta em lei específica, o que inclui sanções a 

depender da atuação das seguradoras consorciadas, possíveis mediante 

reclamação na ouvidoria da Superintendência de Seguros Privados 

(SUSEP). Entretanto, neste âmbito, embora a parte autora tenha 

experimentado descontentamento com o não aceitamento do pedido 

administrativo, isso por si só não é suficiente à caracterização de dano 

moral, considerando que não se verifica a existência de violação a 

quaisquer direitos da personalidade da requerente. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA 

ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência 

de documentação para dar continuidade à solicitação administrativa de 

cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela uma conduta 

abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos 

morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente demonstrada a 

recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos em que a sua 

atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da parte 

prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência dos 

danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado.

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, considerando que não se 

fazem presentes os requisitos necessários para configuração de dano 

moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há que se falar em danos 

morais. É o entendimento jurisprudencial: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. A responsabilidade civil 

baseada no art. 186 do CC pressupõe a demonstração dos requisitos 

legais: ação ou omissão voluntária ou culposa, ilicitude, nexo de 

causalidade e dano. A ausência de quaisquer desses elementos afasta o 

dever de indenizar. Na espécie, não está demonstrado nos autos conduta 

ilícita por parte do réu a ensejar o dever de indenizar. Sentença de 

improcedência mantida. Apelação não provida. (Apelação Cível Nº 

70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” (grifo nosso) Quanto ao 

pedido de ordem para que a ré se comunique com a autora somente por 

meio deste processo Judicial e que se abstenha de fazer as condutas 

ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, indefiro-o por 

falta de comprovação que a ré tenha buscado comunicação extrajudicial 

com a autora, assim como tenha praticado qualquer conduta ilícita. Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 
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00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 

85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025946-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAZARIO DIAS DA SILVA 01185512136 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA APARECIDA PAULINO DE ASSIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Verifica-se que houve pedido de desistência da ação formulado 

pela parte autora (Id. 21833112), e concordado pela parte ré (Id. 

22354193). Assim, diante da concordância da parte ré com o pedido, 

HOMOLOGO por sentença a desistência da presente ação e, em 

consequência, julgo extinto o presente feito sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, VIII, do NCPC. Custas processuais e honorários 

advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado, 

serão pagos pela parte autora (art. 90 do NCPC). Todavia, suspendo a 

exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 9657137). 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, após as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011719-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WERLLEN TIAGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011719-89.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: WERLLEN TIAGO DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. WERLLEN TIAGO DA SILVA, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 03/11/2018, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a falta de interesse processual pela 

ausência de prévio pedido administrativo, ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo devido 

comprovante de residência apresentado estar em nome de terceiro, e a 

impugnação ao pedido de concessão da justiça gratuita. No mérito alega a 

ausência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, ausência 

de prova da invalidez permanente da parte postulante, do quantum 

indenizatório em caso de condenação, discorre a cerca da prova pericial, 

bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios. A impugnação foi acostada aos autos (ID 23717361). Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação da parte 

autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à 

alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência do 

requerimento administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto ao pedido do réu de revogação da gratuidade da justiça 

concedida à parte autora, dispõe o § 3º do art. 99 do CPC que: 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural. Assim, incumbe à parte impugnante 

demonstrar, através de prova concreta e robusta, que o beneficiário da 

gratuidade judiciária tem perfeitas condições de suportar os gastos do 

processo, sem comprometimento de seu sustento próprio e de sua família. 

Ocorre que o requerido não promoveu qualquer prova nesse sentido, e o 
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fato dela ter constituído advogado particular, não a impede a concessão 

da benesse, segundo dispõe o art. 99, §4º, do CPC, por isso, deve ser 

mantida a benesse. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

DESCUMPRIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, 

RICOCHETE E LUCROS CESSANTES – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA 

GRATUITA EM CONTRARRAZÕES – AUTORES QUE COMPROVARAM A 

HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – MÉRITO – PARCERIA 

AGRÍCOLA – CONTRATO VERBAL – PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA PRÓPRIA NEGOCIAÇÃO DA AVENÇA, 

QUE IMPEDE A REPARAÇÃO PRETENDIDA – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 

373, I, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não 

derruída a presunção de insuficiência de recursos para pagar as custas, 

as despesas processuais e honorários advocatícios, cumpre manter a 

benesse legal deferida à embargante”. [...]. (TJMT, N.U 

0001564-47.2008.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019). Negritei. 

Com essas considerações, mantenho a concessão da Assistência 

Judiciária Gratuita a parte autora. Quanto a alegação de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo em razão de o comprovante de residência não ter sido 

apresentado, os artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil 

estabelecem requisitos necessários à propositura da ação, propiciando a 

regular tramitação, vejamos: “Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo 

que é dirigida; II - os nomes, prenomes, estado civil, a existência de união 

estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os 

fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1° - 

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, 

na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 

§ 2°- A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3º- 

A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no 

inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” 

Verifica-se como requisito da peça inicial a indicação do domicílio e 

residência da parte sem, contudo, haver qualquer menção à necessidade 

de comprovação de tais dados, como forma inclusive de facilitar o acesso 

à justiça. Ressalte-se que vige o princípio da boa fé quanto ao endereço 

de domicílio informado pela parte postulante, sendo que a demonstração 

de comprovante de endereço caracteriza excesso de formalismo, com 

potencial risco de afastar a parte de receber a prestação jurisdicional 

pretendida, pelo que afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE 

CIVIL. CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

ORDEM DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 

De acordo com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar 

seu endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que 

não exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, a ré alega a invalidez do boletim de ocorrência, 

argumentando que o fato não fora presenciado nem produzido pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

– BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO 

VERIFICADA – FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR 

– RELATOS SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - 

NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO 

CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM 

LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência probatória do Boletim de 

Ocorrência, quando satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na 

espécie por meio de todo o conjunto probatório colacionado, com a 

demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, de modo que a 

parte autora cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, 

que rege o seguro obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária 

proporcional ao grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Prescreve o artigo 

5º, da Lei n. 6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado. Desta 

forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, 

comprova que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 03/11/2018. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que WERLLEN TIAGO DA SILVA, 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do ombro esquerdo de 

média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Esse é o 
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entendimento jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. 

CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE 

MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela 

Lei nº 6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à 

indenização do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos 

termos da Súmula nº 426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 

3- Recurso parcialmente provido.” (TJ-DF 20150111163584 

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021851-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLDSON GONCALVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SCHWARZ DE MELLO OAB - MT6748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Willdson Gonçalves de Almeida ajuíza a presente Ação de 

Indenização por Danos Morais e Materiais em desfavor de Concremax – 

Concreto Engenharia e Saneamento Ltda., ambos qualificados nos autos, 

alegando que firmou o contrato de promessa de compra e venda de imóvel 

para aquisição de uma unidade autônoma no Residencial Flor de Liz, 

todavia, em decorrência de não ter sido entregue na data pactuada, teve 

inúmeros transtornos e prejuízos. Requer a procedência da demanda para 

que sejam declaradas nulas as cláusulas abusivas do contrato, que a ré 

seja condenada ao pagamento de indenização por dano material, referente 

à multa de 2% sobre o valor total do contrato, a indenizar o dano moral 

sofrido pelo autor, no valor de R$ 50.000,00, além das verbas de 

sucumbência. Citada, a ré deixou de apresentar defesa (Id. 6092573). A 

revelia da ré foi decretada, sendo determinada ainda a intimação do autor 

para especificar prova (Id. 9636199), e este se manifestou requerendo o 

julgamento antecipado da lide (Id. 9837219). O andamento do processo foi 

suspenso por ordem da decisão proferida no REsp. 1.614.721/DF (Id. 

14201174), e como o citado recurso já foi julgado, dá-se retorno à marcha 

processual. É o relatório. Decido. Não tendo a parte autora interesse na 

produção de outras provas, consoante os princípios da economia e 

celeridade processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Inicialmente, 

faz-se necessário elucidar que o caso em análise versa sobre relação de 

consumo, pois se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor, 

expressamente definido nos artigos 2º e 3º do CDC. Portanto, a presente 

relação deve ser regida pelas normas do Código de Defesa do 

Consumidor, que tem por objetivo preservar o equilíbrio e 

proporcionalidade das relações obrigacionais e/ou contratuais entre 

fornecedor/consumidor. A parte autora baseia sua alegação de que 

sofreu danos, sob o argumento de que a requerida descumpriu o contrato 

no que tange ao prazo para a entrega do imóvel. Verifica-se que as partes 

firmaram o Contrato de Promessa de Compra e Venda (Id. 28755773), 

finalizado em 17/09/2014, onde na cláusula quinta dispõe que: CLÁUSULA 

QUINTA – DO PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA. Os PROMITENTES 

VENDEDORES comprometem-se a concluir e entregar a obra até o dia 31 

de março de 2016, ressalvados o caso fortuito e os motivos de força 

maior, como greves, chuvas prolongadas, escassez de insumos, atrasos 

na expedição de documentos pelos órgãos públicos ou outros motivos que 

justifiquem o atraso. Parágrafo Primeiro – O imóvel objeto deste 

instrumento particular de promessa de compra e venda será entregue em 

até 90 (noventa) dias após a averbação do ‘habite-se’ [...]. Parágrafo 

Segundo - Na hipótese de ocorrer atraso na entrega da obra, até o limite 

de 6 (seis) meses a contar do prazo constante acima, fica garantido aos 

PROMITENTES COMPRADORES o direito de prorrogar o pagamento do 

saldo devedor vincendo na entrega da obra pelo mesmo prazo que durar o 

atraso na conclusão do empreendimento, sem a incidência de penalidades 

ou caracterização de inadimplemento contratual de ambas as partes. 

Parágrafo Segundo – O prazo carencial de 180 (cento e oitenta) dias, 

consoante previsão no §1º supra [...]. Discorda a parte autora quanto ao 

prazo de prorrogação da entrega em 180 (cento e oitenta) dias, entretanto 

referida cláusula, mais conhecida como cláusula de tolerância, consoante 

entendimento jurisprudencial, é válida, tendo em vista a dificuldade em 

definir quando exatamente a obra ficará pronta devido a motivos alheios à 

vontade do construtor, principalmente diante da complexidade envolvida 

quando se trata de um empreendimento de várias unidades autônomas. Em 

que pese a sua unilateralidade, a cláusula contratual que admite prazo de 

tolerância para a entrega do imóvel não é desautorizada por nenhuma 

disposição legal e, por isso, não pode ser considerada inválida. Não basta 

a submissão do contrato às regras consumeristas para que qualquer 

cláusula limitativa seja tida como nula ou abusiva, além disso, observa-se 

que, ao adquirir o imóvel, o autor estava ciente da disposição atinente a 

eventual atraso, tratando-se, ainda, de prática usual, que não padece de 

qualquer vício. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA 

DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – INADIMPLÊNCIA DA 

CONSTRUTORA NA ENTREGA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - 

APELAÇÃO: CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – 

RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – RISCOS DO NEGÓCIO - 

RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR – IMPOSSIBILIDADE – DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS – QUANTUM – PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – LEGALIDADE - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO: INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS ANTE O ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – 

LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS – PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO PROVIDO. [...] A cláusula firmada no contrato estipulando prazo 

de tolerância de 180 dias para conclusão da obra, em regra, não é 

abusiva, sobretudo quando se trata de empreendimento imobiliário com 

inúmeras unidades autônomas, de modo que essa prorrogação, 

expressamente convencionada, não implica inadimplemento contratual se 

a entrega ocorrer dentro desse período. [...]”. (TJMT, Ap 160001/2015, 

Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara Cível, Julgado em 

23/03/2016, Publicado no DJE 30/03/2016). Negritei. Entretanto, a cláusula 

que estipula prazo de tolerância para a entrega do imóvel não pode 

ultrapassar 180 (cento e oitenta) dias, assim a cláusula quinta do contrato 

de compra e venda que prevê um prazo total de 270 (duzentos e setenta) 

dias para a entrega do imóvel é nula, nos termos do artigo 51, incisos I e 

IV, do Código de Defesa do Consumidor, vez que deixa o consumidor em 

desvantagem exagerada, assim será considerando o prazo de 

tolerância/carência de 180 (cento e oitenta) dias. Nesse sentido: 

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. 

LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS. LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL 
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PRESUMIDO. PRECEDENTES. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM 

ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA 

DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. 

[...] É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, apesar de não 

considerar abusiva a cláusula de tolerância, deve-se respeitar o prazo 

máximo de 180 dias para fins de atraso da entrega da unidade 

habitacional, sob pena de responsabilização.[...]” (AgInt no REsp 

1737415/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 

24/09/2019, DJe 30/09/2019) Negrite e grifei. Desta forma, será 

considerada a data de 09/2016 para termo final da entrega do imóvel para 

a parte autora, já inclusos os 180 (cento e oitenta) de prorrogação legal, e 

como ele recebeu as chaves em 28/09/2016 (Id. 4300028), não há falar 

em descumprimento contratual por parte da ré. Diante do exposto, e por 

tudo que dos autos constam, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial por Willdson Gonçalves de Almeida em desfavor de Concremax – 

Concreto Engenharia e Saneamento Ltda. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, todavia, fica a 

exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 

4341213). Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo, após arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0017038-31.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACCACIA CUIABANA SALOMAO HEUSY (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES OAB - MT1-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCRETIZA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

VAGNER FEITOSA DE OLIVEIRA OAB - MT29481 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Accacia Cuiabana Salomão Heusy ajuizou Ação Revisional de 

Contrato c/c Indenização por Danos Materiais e Morais em desfavor de 

Imobiliária Concretiza, ambos devidamente qualificados nos autos, 

alegando que firmou contrato de compra e venda de um imóvel, 

intermediado pela ré, no valor de R$ 111.000,00, onde efetuou o 

pagamento de R$ 7.800,00 de entrada, e que R$ 35.800,00 seria pago no 

ato da assinatura do contrato de financiamento e R$ 67.400,00 mediante 

financiamento bancário. Narra a parte autora que ficou aguardando que a 

chamassem para efetuar o financiamento e sempre buscava informações 

acerca da entrega do imóvel, mas sem sucesso, razão pela qual solicitou 

o distrato, mas a parte ré informou que nada devolveria acerca do valor 

pago. Assim, requer a procedência da demanda para que sejam 

declaradas abusivas as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade; a 

que prevê o pagamento de intermediação de venda em 5,41% e a de 

retenção do valor dado como entrada em R$ 7.800,00; que seja 

estabelecida a arras em 10% do valor pago sobre a entrada e devolvido 

para a autora os 90% restantes; que a ré seja condenada ao pagamento 

de indenização pelo dano moral causado à autora, no valor de R$ 

25.340,00, além das verbas de sucumbência. Mesmo citada, a ré deixou 

transcorrer o prazo sem apresentar contestação (Id. 29172629). É o 

relatório. Decido. Não obstante a revelia possibilitar o julgamento conforme 

o estado do processo e gerar presunção de veracidade dos fatos 

afirmados pelo autor, a presunção tem natureza relativa, sendo que de 

acordo com o artigo 371 do NCPC, o juiz apreciará a prova constante dos 

autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na 

decisão as razões da formação do convencimento. Verifica-se que a 

parte autora firmou contrato com Fabrício Rodrigues de Sousa, para 

aquisição de imóvel, no qual a ré Concretiza figurou como Intermediadora 

do negócio (Id. 26938463). A parte autora autor afirma que a parte ré 

deixou de cumprir a obrigação contratual, vez que não entregou o imóvel, 

pretendendo a rescisão e restituição da quantia paga a título de sinal. Pois 

bem. Por se tratar de matéria de ordem pública, aprecio de oficio a questão 

da legitimidade da ré Concretiza. Primeiro, porque a cláusula 3.1 do 

contrato dispõe que os honorários de intermediação de venda de 5,41% 

sobre o valor do contrato é de responsabilidade do vendedor, ou seja, 

Fabrício Rodrigues de Sousa (Id. 26938463). Segundo, como a ré 

Concretiza atuou apenas como intermediadora do negócio, não possui 

legitimidade para responder pela devolução do valor pago a título de 

entrada, na quantia de R$ 7.800,000, o qual está devidamente descrito no 

contrato que o mesmo engloba a parte de pagamento do imóvel (Id. 

26938463, cláusula 2.1). A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CULPA DA 

PROMITENTE VENDEDORA. RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE 

CORRETAGEM. POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA IMOBILIÁRIA 

QUE INTERMEDIOU A VENDA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MODIFICADA. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. A imobiliária que intermediou a venda não é parte 

legitima para figurar no polo passivo da presente lide, uma vez que apenas 

figurou na avença como intermediária, não havendo qualquer 

demonstração de tivesse responsabilidade em relação aos termos 

contratados pelas partes. DERAM PROVIMENTO AO Recurso de 

Apelação. Unânime”. (Apelação Cível, Nº 70077508141, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado 

em: 28-06-2018). Negritei. Posto isso, com fundamento no artigo 485, VI, 

do Novo Código de Processo Civil, em razão da ilegitimidade passiva da ré, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, contudo, fica a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da justiça 

gratuita (Id. 26938466). Transitada em julgado, arquivem-se os autos após 

as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040919-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO FERREIRA LIDORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1040919-44.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ORIVALDO FERREIRA LIDORIO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. ORIVALDO 

FERREIRA LIDORIO, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 26/06/2018, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, e a 

necessidade de adequação do valor da causa. No mérito alega ausência 

de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, discorre 

sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os valores da 

indenização, responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios. A impugnação foi 

acostada aos autos ID 27154078. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 
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seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a necessidade de adequação do valor da causa, vez que a 

autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro obrigatório, 

quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao segmento 

corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto 

porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal 

quantificação depende de laudo pericial que ocorre no decorrer do 

processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor meramente 

estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência 

juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que o 

autor foi vítima de acidente de trânsito em 26/06/2018. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que ORIVALDO FERREIRA LIDORIO, apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do seguimento torácico da coluna 

de intensa intensidade avaliada em 75% e invalidez permanente parcial 

incompleta na estrutura torácica de média intensidade avaliada em 50%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Sendo assim, comprovada a 

invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia 

médica atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do 

seguimento torácico da coluna, devendo ser calculada sobre o percentual 

para o membro lesado, ou seja, 75% de 25 e 50% de invalidez permanente 

parcial incompleta da estrutura torácica, devendo ser calculada sobre o 

percentual para o membro lesado, ou seja, 50% de 100%. Desse modo: a) 

25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% 

desse valor, ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e 

vinte cinco centavos); b) 100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), contudo o 

autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 6.750,00 (seis mil setecentos 

e cinquenta reais). Totalizando a quantia de R$ 9.281,25 (nove mil 

duzentos e oitenta e um reais e vinte cinco centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” 

(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: 

Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação 

havida entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas 

de ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 9.281,25 (nove mil duzentos e oitenta e um reais e vinte cinco 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 
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pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040952-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDOVAL MARTINS DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1040952-34.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SANDOVAL MARTINS DOS ANJOS REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, 

Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. 

SANDOVAL MARTINS DOS SANTOS, qualificado nos autos, ajuizou Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 27/05/2019, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de adequação do 

valor da causa, e a falta de interesse processual pela ausência de prévio 

pedido administrativo. No mérito alega ausência de provas quanto à 

invalidez permanente da parte postulante, ausência de nexo causal devido 

à inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os 

valores da indenização, responsabilidade pela prova pericial, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios. A 

impugnação foi acostada aos autos (ID 26994285). Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação da necessidade de 

adequação do valor da causa, vez que a autora atribuiu a demanda o 

valor do teto máximo do seguro obrigatório, quando deveria ter atribuído o 

valor máximo indenizável ao segmento corporal afetado. Contudo, esta 

alegação não merece prosperar, isto porque o segurado, em regra, não 

sabe quanto receberá, sendo que tal quantificação depende de laudo 

pericial que ocorre no decorrer do processo, sendo perfeitamente 

possível atribuir valor meramente estimativo, pelo que rejeito a preliminar 

levantada. Nesse sentido: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO DPVAT – AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL 

DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA 

– MÉRITO – NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO 

CONCLUIU POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO 

RECONHECIMENTO – VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO 

AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA 

DESPROVIDO. (...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se 

submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em 

que se busca indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial 

é meramente estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do 

seguro, a requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os 

ônus da demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela 

ausência do requerimento administrativo, esta não prospera, nos termos 

do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega a ausência do boletim de ocorrência, 

argumentando que este é um documento essencial para o deslinde do 

feito. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não é o único 

documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, 

devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos autos, o 

que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO DPVAT - NÃO APRESENTAÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – 

IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – 

AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA - 

PRONTUÁRIOS MÉDICOS QUE CONFIRMAM O ACIDENTE E AS 

RESPECTIVAS LESÕES - CONDENAÇÃO MANTIDA - HONORÁRIOS 

RECURSAIS FIXADOS - RECURSO NÃO PROVIDO. O Boletim de 

Ocorrência não é documento imprescindível nas ações de DPVAT quando 

existem outras provas da alegação. Se o prontuário médico dos primeiros 

atendimentos da vítima registra o acidente, o nexo de causalidade é 

evidente. Nos termos do art. 85, §11º, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o 

Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando-se 

em contra o trabalho adicional realizado em grau recursal.” (TJMT - 

APELAÇÃO CÍVEL RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 

23/11/2018) Ademais, prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “o 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 27/05/2019. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que SANDOVAL MARTINS DOS 

ANJOS, apresenta invalidez permanente parcial incompleta do joelho 

direito de leve intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 
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11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do joelho direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 843,75 (oitocentos 

e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” 

(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: 

Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação 

havida entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas 

de ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041288-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDO DE JESUS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1041288-38.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: EVANILDO DE JESUS SANTANA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. EVANILDO DE 

JESUS SANTANA, qualificada nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 19/05/2019, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, a 

necessidade de adequação do valor da causa, e a falta de interesse 

processual pela ausência de prévio pedido administrativo. No mérito alega 

ausência de requisitos autorizadores ao recebimento do seguro 

obrigatório devido ao prêmio não ter sido pago pela parte autora, ausência 

de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, ausência de 

nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, ausência de nexo causal 

devido à inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os 

valores da indenização, responsabilidade pela prova pericial, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios. A 

impugnação foi acostada aos autos (ID 27060658). Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a necessidade de adequação do valor da causa, vez que a 

autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro obrigatório, 

quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao segmento 

corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto 

porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal 

quantificação depende de laudo pericial que ocorre no decorrer do 
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processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor meramente 

estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela 

ausência do requerimento administrativo, esta não prospera, nos termos 

do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega que o autor não faz jus ao recebimento do 

benefício devido ao prêmio não ter sido pago pela parte autora, entretanto 

esta argumentação não prospera, pois é entendimento pacífico que a 

inadimplência com relação ao prêmio do seguro obrigatório não exime a 

Seguradora do dever de indenizar o indivíduo, sendo perfeitamente 

aplicável a seguinte Súmula: Súmula 257 – STJ: A falta de pagamento do 

prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. 

AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para 

a recusa do pagamento da indenização. Correção monetária. Termo inicial 

de incidência inalterado. Decaimento mínimo caracterizado. Apelo não 

provido. (TJ-RS - AC: 70077473106 RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, 

Data de Julgamento: 24/05/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 01/06/2018) SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – SÚMULA 

257/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – 

MAJORAÇÃO – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. Tratando-se de 

indenização pelo DPVAT, não há necessidade de ser demonstrado a 

adimplência do premio do seguro, ante aos termos da sumula 257, do STJ. 

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo 

com o trabalho desempenhado pelo patrono.(TJ-MT APELAÇÃO CÍVEL 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado noDJE 28/11/2018) Desta 

forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 19/05/2019. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

EVANILDO DE JESUS SANTANA, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do ombro esquerdo de intensa intensidade avaliada em 75%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 
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E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037694-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOHNNY RENE MARTINS DE PADUA (EXECUTADO)

 

Diante do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Ofício Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1027800-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA VITORIA PINHO MALUF (REQUERENTE)

JOSE MIKHAEL MALUF NETO (REQUERENTE)

VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF (REQUERENTE)

JOSE CHARBEL MALOUF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OMAR KHALIL OAB - MT11682-O (ADVOGADO(A))

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIRAN- SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

RICARDO SALDANHA SPINELLI OAB - MT15204-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Ofício n.º 53/2020 Cuiabá- MT, 14 de Fevereiro de 2020. PJE 

1027800-84.2017.8.11.0041 AUTOR: José Charbel Malouf, Veronica 

Fatima Olavarria de Pinho Malouf, José Mikhael Malouf Neto e Ana Vitória 

Pinho Malouf RÉU: Piran Sociedade de Fomento Mercantil Ltda Prezado 

Senhor Tabelião: Sirvo-me da presente, em cumprimento à determinação 

judicial da MM. Juíza da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá/MT, Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon, para SOLICITAR à 

Vossa Senhoria que proceda o cancelamento da AV-10 constante na 

matrícula n.º 65.955, deste CRI do 2º Ofício de Cuiabá/MT, para 

restabelecer a consolidação da propriedade constante na AV-09 da 

referida matrícula, até ulterior decisão deste MM. Juízo, nos termos da 

decisão que segue em anexo. Atenciosamente, Danilo Gusmão P. Duarte 

Analista Judiciário(a) AO CARTÓRIO DO 2° OFÍCIO DA COMARCA DE 

C U I A B Á  M T 

____________________________________________________________

____________________ SEDE DO 11ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: (65 ) 

36486465

Decisão

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1023407-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO GARCES ELGER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA OAB - MT18501-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1023407-48.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a manifestação do autor no id nº 28877000 e a presença 

dos requisitos autorizadores da medida, defiro o pedido e amplio os efeitos 

da antecipação de tutela urgência para determinar que a requerida, no 

prazo de 05 (cinco) dias, retire de seu sistema a cobrança referente às 

mensalidades dos meses de abril, maio e junho de 2019, que estão 

depositadas judicialmente nos autos, bem como determino a expedição de 

ofício ao banco de dados do SERASA e congêneres para, no prazo de 05 

(cinco) dias, excluir a negativação existente em nome do autor, até o 

deslinde da demanda. Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprovar nos autos a suspensão das cobranças das 

mensalidades apontadas. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047026-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA MAIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1047026-07.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais ajuizada 

por Elisangela Maia da Silva em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A. A decisão de id 25146488 deferiu 

parcialmente a tutela de urgência, determinando o restabelecimento dos 

serviços ao imóvel pertencente à parte autora. A parte se manifestou, 

conforme id 26696551, pugnando pelo aditamento à inicial, informando que 

a requerida continuou emitindo faturas exorbitantes, pugnando pelo 

deposito em juízo do valor de R$ 90,00 (noventa reais) referentes a fatura 

do mês de novembro/2019 e dos demais meses que vierem com valores 

indevidos, no intuito de evitar a suspensão do fornecimento dos serviços. 

A audiência de conciliação foi devidamente realizada, contudo, infrutífera, 

conforme ata acostada no id 28418301. No id 29260584 consta petição da 

parte autora informando que, na data de hoje (14 de fevereiro de 2020), a 

requerida efetuou o corte no fornecimento dos serviços, pugnando pelo 

deferimento da tutela de urgência, para que seja determinado o 
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restabelecimento dos serviços, autorizado o depósito judicial da quantia de 

R$ 90,00 (noventa reais), bem como a inclusão das faturas com 

vencimento na data de 03/12/2019 e 31/01/2020, nos valores de R$ 

327,41 (trezentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavos) e R$ 

259,85 (duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), 

para que seja determinada a retificação ao final da demanda. Vieram os 

autos conclusos. Fundamento: Sobre a tutela provisória de urgência, 

sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a 

comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como 

quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: 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. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em 

comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos 

agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do 

Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de 

urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de 

conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se 

demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como que a medida possa ser reversível. Acolho o aditamento, todavia, 

indefiro o pedido de deposito judicial do valor mencionado, tendo em vista 

que, conforme mencionado na decisão de id 25146488, os valores 

mencionados nas faturas contestadas pela autora não foram 

considerados discrepantes com relação às faturas devidamente pagas. 

Do mesmo modo, observa-se que as faturas expedidas posteriormente ao 

ajuizamento da demanda não possuem valores elevados quando em 

comparação com os meses anteriormente faturados. Contudo, em que 

pese a ausência de desigualdade entre as faturas, verifica-se presente a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, uma vez que foi realizada a suspensão dos serviços 

essenciais para a autora, o que autoriza a concessão da medida. 

Importante ressaltar que o deferimento de tutela de urgência para o 

restabelecimento dos serviços não induz em deferimento para o 

inadimplemento de faturas não discutidas na ação. Considerando a 

manifestação do autor e a presença dos requisitos autorizadores da 

medida, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido e AMPLIO os efeitos da 

antecipação de tutela urgência para determinar que a requerida, com 

relação às faturas com vencimento na data de 03/12/2019 e 31/01/2020, 

nos valores de R$ 327,41 (trezentos e vinte e sete reais e quarenta e um 

centavos) e R$ 259,85 (duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e 

cinco centavos), RESTABELEÇA, no prazo de 04 (quatro) horas, o 

fornecimento dos serviços ao imóvel pertencente à parte autora, até o 

deslinde da demanda. Intime-se a parte requerida para cumprir 

integralmente a determinação. No mais, cumpra-se integralmente conforme 

decisão de Id nº 25146488. Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 

2º do CPC, caso necessário, bem como autorizo a distribuição para 

cumprimento por Oficial de Justiça Plantonista. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1025113-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIA ARAUJO ROTINI (REU)

N A R COMERCIO DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA - EPP (REU)

SERGIO ODILON ROTINI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE DOMINGOS SARAGIOTTO OAB - MT11362-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1025113-37.2017.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

SA REU: N A R COMERCIO DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA - EPP, 

SERGIO ODILON ROTINI, NADIA ARAUJO ROTINI TERMO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Autos nº1025113-37.2017 – Ação Monitória Aos 13 de 

fevereiro de 2020, às 14:00 horas, estando presentes o M.M. Juiz de 

Direito, titular da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de 

Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza, a advogada e o preposto 

da Instituição Financeira e o advogado e os réus. Aberta a audiência, 

informam as partes a impossibilidade de acordo no presente momento, 

protestando pelo julgamento do feito na forma que se encontra. A 

advogada da Instituição Financeira sai ciente do prazo de 5 dias para 

anexar carta de preposição aos autos. NADA MAIS. Eu, _____Bianca 

Castro da Silva, Estagiária, o digitei e subscrevi. Dr. Paulo Sergio Carreira 

de Souza Juiz de Direito Dra. Thais Daniela Tussolini de Almeida Sr. Willian 

Gustavo Zenci Advogada da Instituição Financeira Preposto da Instituição 

Financeira Dr. Jorge Domingos Saragiotto Sr. Sergio Odilon Rotini 

Advogada da requerida Parte Requerida Sra. Nadia Araujo Rotini Parte 

Requerida

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001182-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDO APARECIDO ROSALEN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001182-97.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: AMANDO APARECIDO ROSALEN Vistos... Compulsando os 

autos, constato que o contrato apresentado no ID. 27931221, não possui a 

assinatura do devedor, portanto, imprestável para o fim a que se destina. 

Portanto, intimo o autor para, acostar aos autos a cópia completa da 

Cédula de Crédito Bancária com Garantia de Alienação Fiduciária do bem 

objeto da lide, devendo este conter a assinatura do requerido, no prazo de 

15 dias, tudo sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 485, IV 

do CPC. Após, concluso. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001027-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL LIANDRO PACHORI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001027-94.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: SAMUEL LIANDRO PACHORI Faço constar que, em diligencia 

junto ao site do Tribunal de Justiça, esta estagiária (Bianca) verificou que 

as custas e taxas processuais foram devidamente recolhidas. Vistos... 

Prefacialmente, indefiro o pedido de anotação de trâmite de segredo de 

justiça por não se encontrarem preenchidos os requisitos do art. 189 do 

CPC/2015. Ademais, por ora indefiro o pleito de expedição de ofícios ao 

Detran. Verifica-se que o contrato acostado ID. 27899828 preenche os 

requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes 

do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, 

tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: 

“Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o 

devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, 

a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo FORD FIESTA SEDAN, COR: PRATA, 

ANO/MODELO: 2013/2014, PLACA: OQH1134, posto que regularmente 

constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de busca e 

apreensão pleiteada. Nessa vertente: EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - TEORIA DO ADIMPLEMENTO 

SUBSTANCIAL - NÃO APLICAÇÃO - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE 

NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - CONSTITUIÇÃO EM MORA - EFETIVADA - 

DEFERIMENTO DA LIMINAR - MEDIDA QUE SE IMPÕE. Se o devedor não 

cumpre as obrigações e o credor comprova a mora, mesmo se quitada a 

maior parte do débito, não deve ser aplicada a teoria do adimplemento 

substancial, pois de acordo com o Decreto Lei nº 911/69, com as 

alterações da Lei nº 10.931/2004, na Ação de Busca e Apreensão, 

somente com a quitação integral do débito, o devedor pode reaver o bem, 

livre de qualquer ônus. Nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, a 

concessão da liminar em ação de busca e apreensão está condicionada 

apenas à comprovação da mora ou inadimplemento do devedor, sendo 

suficiente à comprovação da mora o envio de notificação extrajudicial ao 

domicílio do devedor, ainda que recebida por pessoa diversa, conforme 

pacífico entendimento do STJ. Assim, se o credor trouxe com sua inicial 

documento hábil a demonstrar a mora, impõe-se o deferimento da medida 

liminar de busca e apreensão. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.19.057910-2/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 08/08/0019, publicação da súmula em 09/08/2019) 

Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º do 

Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do 

CPC/2015 (art. 534-C do CPC/1973): “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 

ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 

911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. 

PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO 

LUIS FELIPE SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º 

do art. 3º do DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e 

propriedade do bem, deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor 

deste dispositivo, ante a expressa possibilidade de purgação da mora na 

sua integralidade. Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição 

financeira, quando do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do 

bem desta Comarca, ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA 

LIMINAR COM CITAÇÃO, salvo autorização judicial expressa, como medida 

do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se 

de medida necessária ao se ter em vista que, ocorrendo a purgação da 

mora, cabe à instituição financeira a restituição do bem. Até porque, em 

reiterados processos verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos 

se atentem à CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma 

tempestiva, pela parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A 

propósito: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. 

PURGAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. 

ALIENAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO POSSE E PROPRIEDADE. Nas ações de 

busca e apreensão, a purga da mora se resume ao pagamento da 

integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, contados da 

execução da medida liminar, conforme dispõe o artigo 3.º, §§ 1º e 2º, do 

Decreto-Lei n.º 911/69. - Diante da possibilidade de o devedor purgar a 

mora e recuperar a posse do veículo, mostra-se plausível que, durante 

este período, o bem permaneça na comarca onde tramita a ação. Na ação 

de busca e apreensão, uma vez apreendido liminarmente o bem, tem o 

credor fiduciário o direito de vender a terceiros a coisa, desde que 

ultrapassado o prazo para a purga da mora sem que o devedor tenha 

exercido tal faculdade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.17.044526-6/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/03/2018, publicação da súmula em 

16/03/2018) Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e determino 

a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, depositando-se 

o veículo em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo 

vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA REQUERIDA, 

salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, 

lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. 

Após, cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no prazo de 05 

dias, quanto às parcelas vencidas e vincendas, atualizadas em 

conformidade com os encargos moratórios contratuais, ou apresentar 

defesa no prazo de 15 dias da execução da liminar, tudo nos moldes dos 

§§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 13.043/14. Nos termos do 

art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente de autorização judicial, as 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário 

estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da 

Constituição Federal”. Por fim, saliento que a Instituição Financeira efetuou 

o recolhimento da diligência, conforme comprovante de ID. 28047419. 

Cumpra-se. Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001013-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEYTON LUIZ UMENO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001013-13.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: CLEYTON LUIZ UMENO - ME Faço constar que, em diligencia 

junto ao site do Tribunal de Justiça, esta estagiária (Bianca) verificou que 

as custas e taxas processuais foram devidamente recolhidas. Vistos... 

INTIMO o autor para esclarecer a divergência entre o número constante no 

telegrama RUA BRASÍLIA N.15 e no contrato RUA BRASÍLIA N.150 e, 

conforme o caso comprovar que a notificação foi direcionada ao endereço 

correto. CUMPRIDO, PROCEDA-SE COMO ABAIXO SEGUE: Verifica-se que 

o contrato acostado ID. 27898447 preenche os requisitos inseridos no 

artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 

comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo CHEVROLET S10, placa: NPH2761, 

Ano/Modelo: 2010/2011, Cor: BRANCA, posto que regularmente 
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constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de busca e 

apreensão pleiteada. Nessa vertente: EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - TEORIA DO ADIMPLEMENTO 

SUBSTANCIAL - NÃO APLICAÇÃO - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE 

NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - CONSTITUIÇÃO EM MORA - EFETIVADA - 

DEFERIMENTO DA LIMINAR - MEDIDA QUE SE IMPÕE. Se o devedor não 

cumpre as obrigações e o credor comprova a mora, mesmo se quitada a 

maior parte do débito, não deve ser aplicada a teoria do adimplemento 

substancial, pois de acordo com o Decreto Lei nº 911/69, com as 

alterações da Lei nº 10.931/2004, na Ação de Busca e Apreensão, 

somente com a quitação integral do débito, o devedor pode reaver o bem, 

livre de qualquer ônus. Nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, a 

concessão da liminar em ação de busca e apreensão está condicionada 

apenas à comprovação da mora ou inadimplemento do devedor, sendo 

suficiente à comprovação da mora o envio de notificação extrajudicial ao 

domicílio do devedor, ainda que recebida por pessoa diversa, conforme 

pacífico entendimento do STJ. Assim, se o credor trouxe com sua inicial 

documento hábil a demonstrar a mora, impõe-se o deferimento da medida 

liminar de busca e apreensão. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.19.057910-2/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 08/08/0019, publicação da súmula em 09/08/2019) 

Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º do 

Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do 

CPC/2015 (art. 534-C do CPC/1973): “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 

ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 

911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. 

PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO 

LUIS FELIPE SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º 

do art. 3º do DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e 

propriedade do bem, deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor 

deste dispositivo, ante a expressa possibilidade de purgação da mora na 

sua integralidade. Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição 

financeira, quando do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do 

bem desta Comarca, ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA 

LIMINAR COM CITAÇÃO, salvo autorização judicial expressa, como medida 

do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se 

de medida necessária ao se ter em vista que, ocorrendo a purgação da 

mora, cabe à instituição financeira a restituição do bem. Até porque, em 

reiterados processos verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos 

se atentem à CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma 

tempestiva, pela parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A 

propósito: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. 

PURGAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. 

ALIENAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO POSSE E PROPRIEDADE. Nas ações de 

busca e apreensão, a purga da mora se resume ao pagamento da 

integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, contados da 

execução da medida liminar, conforme dispõe o artigo 3.º, §§ 1º e 2º, do 

Decreto-Lei n.º 911/69. - Diante da possibilidade de o devedor purgar a 

mora e recuperar a posse do veículo, mostra-se plausível que, durante 

este período, o bem permaneça na comarca onde tramita a ação. Na ação 

de busca e apreensão, uma vez apreendido liminarmente o bem, tem o 

credor fiduciário o direito de vender a terceiros a coisa, desde que 

ultrapassado o prazo para a purga da mora sem que o devedor tenha 

exercido tal faculdade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.17.044526-6/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/03/2018, publicação da súmula em 

16/03/2018) Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e determino 

a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, depositando-se 

o veículo em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo 

vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA REQUERIDA, 

salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, 

lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. 

Após, cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no prazo de 05 

dias, quanto às parcelas vencidas e vincendas, atualizadas em 

conformidade com os encargos moratórios contratuais, ou apresentar 

defesa no prazo de 15 dias da execução da liminar, tudo nos moldes dos 

§§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 13.043/14. Nos termos do 

art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente de autorização judicial, as 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário 

estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da 

Constituição Federal”. Para tanto, intimo a Instituição Financeira para em 15 

dias promover ao recolhimento das diligências, nos termos do Provimento 

nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, 

salientando que a guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por 

manifesto desinteresse. Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, 

intime-se o Banco via correio com aviso de recebimento para cumprir o 

comando acima, no prazo de 05 dias, sob a mesma admoestação. 

Cumpra-se. Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020 Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1041216-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON DE ARAUJO ANTELLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1041216-51.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: WELLINGTON DE ARAUJO ANTELLO 

Faço constar que, em diligencia junto ao site do Tribunal de Justiça, esta 

estagiária (Bianca) verificou que as custas e taxas processuais foram 

devidamente recolhidas. Vistos... Verifica-se que o contrato acostado 

preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, 

nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de 

liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, 

senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá 

requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que 

comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante 

de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse demonstrado 

pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo RENAULT CLIO 

EXPRESSION, COR: PRATA, ANO/MODELO: 2013/2014, PLACA: OBF4113, 

posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da 

liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - TEORIA DO 

ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - NÃO APLICAÇÃO - NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - 

CONSTITUIÇÃO EM MORA - EFETIVADA - DEFERIMENTO DA LIMINAR - 

MEDIDA QUE SE IMPÕE. Se o devedor não cumpre as obrigações e o 

credor comprova a mora, mesmo se quitada a maior parte do débito, não 

deve ser aplicada a teoria do adimplemento substancial, pois de acordo 
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com o Decreto Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931/2004, na 

Ação de Busca e Apreensão, somente com a quitação integral do débito, o 

devedor pode reaver o bem, livre de qualquer ônus. Nos termos do art. 3º, 

do Decreto-Lei 911/69, a concessão da liminar em ação de busca e 

apreensão está condicionada apenas à comprovação da mora ou 

inadimplemento do devedor, sendo suficiente à comprovação da mora o 

envio de notificação extrajudicial ao domicílio do devedor, ainda que 

recebida por pessoa diversa, conforme pacífico entendimento do STJ. 

Assim, se o credor trouxe com sua inicial documento hábil a demonstrar a 

mora, impõe-se o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. 

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.057910-2/001, Relator(a): 

Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/0019, 

publicação da súmula em 09/08/2019) Faço desde já constar que, 

conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há 

necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para 

reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o 

pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a 

atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – 

Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 534-C 

do CPC/1973): “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. PURGAÇÃO DA MORA. 

MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. ALIENAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO 

POSSE E PROPRIEDADE. Nas ações de busca e apreensão, a purga da 

mora se resume ao pagamento da integralidade da dívida pendente no 

prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução da medida liminar, 

conforme dispõe o artigo 3.º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69. - 

Diante da possibilidade de o devedor purgar a mora e recuperar a posse 

do veículo, mostra-se plausível que, durante este período, o bem 

permaneça na comarca onde tramita a ação. Na ação de busca e 

apreensão, uma vez apreendido liminarmente o bem, tem o credor 

fiduciário o direito de vender a terceiros a coisa, desde que ultrapassado 

o prazo para a purga da mora sem que o devedor tenha exercido tal 

faculdade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.044526-6/001, 

Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

06/03/2018, publicação da súmula em 16/03/2018) Posto isso, DEFIRO A 

LIMINAR requerida na inicial e determino a imediata expedição de mandado 

de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, 

mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta 

Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA 

LIMINAR E CITAÇÃO DA REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial 

expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o seu estado de conservação. Após, cite-se a parte Requerida para 

a purgação da mora no prazo de 05 dias, quanto às parcelas vencidas e 

vincendas, atualizadas em conformidade com os encargos moratórios 

contratuais, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução da 

liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada pela 

Lei 13.043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente 

de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão 

realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados 

ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o 

disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. Por fim, saliento 

que a Instituição Financeira efetuou o recolhimento da diligência, conforme 

comprovante de ID. 24113510. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de fevereiro de 

2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038412-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERT WAGNER DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1038412-47.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: ROBERT WAGNER DE ALMEIDA 

Vistos... Da análise aos autos, verifico que o Recurso de Apelação ID. 

20305817 foi provido para anular a sentença apelada (ID.19678431) e 

determinar o retorno do feito à este Juízo para regular processamento. 

Desta feita, intimo ambas as partes via DJE para querendo, se 

manifestarem no prazo de 15 dias. Após, concluso. Cumpra-se. Cuiabá, 

13 de fevereiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030007-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME AUGUSTO FACCENDA GUIMARAES SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1030007-22.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA 

REQUERIDO: GUILHERME AUGUSTO FACCENDA GUIMARAES SANTOS 

Vistos... Compulsando os autos, verifico que o Recurso de Apelação - ID. 

20403099 - foi desprovido. O autor então interpôs Agravo Interno (ID. 

26224893), que foi provido no sentido de reconsiderar a decisão 

monocrática proferida no ID. 10795489, bem como reconheceu a 

constituição em mora do devedor e determinou o retorno dos autos à este 

Juízo para o regular prosseguimento do feito. Desta feita, intimo a parte 

autora via DJE para querendo, manifestar no prazo de 15 dias. Após, 

concluso. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002252-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO(A))

RAFAEL CORDEIRO DO REGO OAB - PR45335 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DA CONCEICAO AREVALO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002252-52.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: EDSON DA CONCEICAO AREVALO Vistos... Da análise dos 

autos constato que a Casa Bancária não recolheu a guia das custas e 

taxas processuais, o que impede a apreciação dos pedidos declinados na 

exordial. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE EMENDA DA INICIAL APÓS 

INTIMAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS 

PROCESSUAIS – INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – 

EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DOS ARTS. 485, INCISO I, C/C 321, 

PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de 

indeferimento, e tendo permanecido este inerte, sem que efetuasse o 

pagamento das custas processuais, impõe-se a extinção do feito sem 

resolução de mérito nos termos dos arts. 485, inciso I, c/c 321, parágrafo 

único, ambos do CPC. (TJ-MT N.U 1009618-16.2018.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, 

Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no 

DJE 25/07/2019) Desta feita, intimo a Instituição Financeira para efetuar 

recolhimento das referidas guias e/ou se for o caso comprovar o seu 

recolhimento, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Em caso de 

silêncio ou pedidos protelatórios imprestáveis ao deslinde do feito, 

intime-se a Casa Bancária via correio com aviso de recebimento, para 

cumprir o comando acima no prazo de 05 dias com a mesma 

admoestação. Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002247-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 
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ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MAURICIO 

BARBOSA SILVA Em diligência junto ao site do Tribunal de Justiça, esta 

estagiária (Bianca) constatou que as custas e taxas processuais foram 

devidamente recolhidas. Vistos... Compulsando os autos tenho que não foi 

juntado o contrato firmado entre as partes, portanto, a exordial não se 

encontra devidamente instruída. Outrossim, vislumbro que o Requerente 

enviou a notificação extrajudicial ao endereço que consta no documento 

“posição do consorciado”, sendo a mesma devolvida pelo motivo: 

“Desconhecido” – ID. 28190812. Desta feita, é evidente que não foi 

constituída a mora, pressuposto para o regular prosseguimento deste 

feito. Nesse sentido, a Jurisprudência do TJ-MT. “BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMENDA DA INICIAL – VÍCIO NÃO SUPRIDO - 

NOTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE EFICÁCIA – ENDEREÇO DESCONHECIDO 

-MORA NÃO CARACTERIZADA – REQUISITO ESSENCIAL DA AÇÃO – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A constituição em mora 

do devedor fiduciante é pressuposto de validade para o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão do bem dado em garantia. Ausente o 

pressuposto, o magistrado deve determinar a emenda da inicial, como 

ocorreu in casu, e permanecendo o vício, extinguir o feito sem exame do 

mérito. A simples juntada de notificação extrajudicial, ainda que emitida por 

Cartório de Serviço Notarial e de Registros, não possui o condão de 

comprovar a constituição em mora, quando não demonstrado que o 

endereço para o qual foi encaminhada a correspondência pertence 

realmente ao devedor fiduciante”. (Ap 86832/2013, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

27/11/2013, Publicado no DJE 06/12/2013) Por conseguinte, intimo o Banco 

para no prazo de 15 dias, emendar a inicial e acostar aos autos a Cédula 

de Crédito Bancário, devidamente assinado pelo Requerido, bem como 

comprove a constituição em mora dele, sob pena de extinção pelo art. 485, 

inciso IV do CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002069-81.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: SUZYMARA NASCIMENTO REZENDE 

DA SILVA GONCALVES Em consulta ao site do TJMT, esta estagiária 

(Bianca) constatou que as guias de custas e taxas processuais foram 

devidamente recolhidas, conforme comprovante ID. 28257780. Vistos... 

Não obstante o anterior posicionamento do Juízo acerca da não 

constituição em mora do devedor no caso de devolução da 

correspondência pela justificativa “mudou-se”, considerando os termos da 

hodierna postura firmada pelo Colendo STJ, no qual considera que a parte 

devedora, ao deixar de manter o seu endereço atualizado no contrato, 

assumiu o risco de sua omissão no decorrer da execução contratual, ante 

os princípios gerais da probidade e boa-fé, caracterizando, desta forma, a 

sua mora. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. 

CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICAL. AVISO DE 

RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. 

COMPROVAÇÃO DO RECBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. 

Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, 

interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito 

recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea 

do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e 

do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos 

contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de 

notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e 

Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se 

desnecessário ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor 

fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela 

pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no 

qual consta que o devedor “mudou-se” não constitui, por si só, 

fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos 

princípios da probidade boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a 

desídia do devedor que deixou de informar mudança do domicílio indicado 

no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na 

hipótese dos autos, o Tribunal de origem extingui o processo sem 

resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o 

ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR 

constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à 

jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido.” 

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.828.778 - RS (2019/0221724-5) - RELATORA: 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI – DJE: 29/08/2019). Também nessa vertente, 

igual posicionamento emanado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: 

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO 

ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE. PRECEDENTES. 

CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. 

SÚMULA 7/STJ. 1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no 

sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de 

alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento 

de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu 

efetivo recebimento, o que ocorreu no presente caso. 2. Conclusão do 

acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste 

Superior Tribunal. 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão 

recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias 

estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado na via especial, 

ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no 
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AREsp 1343491/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019) Feitas essas 

ressalvas, considerando que a notificação coligida aos autos e destinada 

ao endereço constante no contrato foi devolvida com a informação 

“mudou-se”, TENHO COMO REGULAR A CONSTITUIÇÃO EM MORA DA 

PARTE RÉ. Destarte, verifica-se que o contrato acostado (ID. 28142538) 

preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, 

nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de 

liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, 

senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá 

requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que 

comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante 

dos documentos que seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela 

parte ré na quitação do débito, referente ao veículo CHEVROLET PRISMA, 

COR: BRANCA, ANO/MODELO: 2015/2016, PLACA: QBZ2599, posto que 

regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 

busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - TEORIA DO ADIMPLEMENTO 

SUBSTANCIAL - NÃO APLICAÇÃO - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE 

NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - CONSTITUIÇÃO EM MORA - EFETIVADA - 

DEFERIMENTO DA LIMINAR - MEDIDA QUE SE IMPÕE. Se o devedor não 

cumpre as obrigações e o credor comprova a mora, mesmo se quitada a 

maior parte do débito, não deve ser aplicada a teoria do adimplemento 

substancial, pois de acordo com o Decreto Lei nº 911/69, com as 

alterações da Lei nº 10.931/2004, na Ação de Busca e Apreensão, 

somente com a quitação integral do débito, o devedor pode reaver o bem, 

livre de qualquer ônus. Nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, a 

concessão da liminar em ação de busca e apreensão está condicionada 

apenas à comprovação da mora ou inadimplemento do devedor, sendo 

suficiente à comprovação da mora o envio de notificação extrajudicial ao 

domicílio do devedor, ainda que recebida por pessoa diversa, conforme 

pacífico entendimento do STJ. Assim, se o credor trouxe com sua inicial 

documento hábil a demonstrar a mora, impõe-se o deferimento da medida 

liminar de busca e apreensão. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.19.057910-2/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 08/08/0019, publicação da súmula em 09/08/2019) 

Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º do 

Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do 

CPC/2015 (art. 534-C do CPC/1973): “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 

ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 

911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. 

PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO 

LUIS FELIPE SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º 

do art. 3º do DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e 

propriedade do bem, deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor 

deste dispositivo, ante a expressa possibilidade de purgação da mora na 

sua integralidade. Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição 

financeira, quando do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do 

bem desta Comarca, ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA 

LIMINAR COM CITAÇÃO, salvo autorização judicial expressa, como medida 

do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se 

de medida necessária ao se ter em vista que, ocorrendo a purgação da 

mora, cabe à instituição financeira a restituição do bem. Até porque, em 

reiterados processos verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos 

se atentem à CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma 

tempestiva, pela parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A 

propósito: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. 

PURGAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. 

ALIENAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO POSSE E PROPRIEDADE. Nas ações de 

busca e apreensão, a purga da mora se resume ao pagamento da 

integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, contados da 

execução da medida liminar, conforme dispõe o artigo 3.º, §§ 1º e 2º, do 

Decreto-Lei n.º 911/69. - Diante da possibilidade de o devedor purgar a 

mora e recuperar a posse do veículo, mostra-se plausível que, durante 

este período, o bem permaneça na comarca onde tramita a ação. Na ação 

de busca e apreensão, uma vez apreendido liminarmente o bem, tem o 

credor fiduciário o direito de vender a terceiros a coisa, desde que 

ultrapassado o prazo para a purga da mora sem que o devedor tenha 

exercido tal faculdade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.17.044526-6/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/03/2018, publicação da súmula em 

16/03/2018) Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e determino 

a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, depositando-se 

o veículo em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo 

vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA REQUERIDA, 

salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, 

lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. 

Após, cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no prazo de 05 

dias, quanto às parcelas vencidas e vincendas, atualizadas em 

conformidade com os encargos moratórios contratuais, ou apresentar 

defesa no prazo de 15 dias da execução da liminar, tudo nos moldes dos 

§§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 13.043/14. Nos termos do 

art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente de autorização judicial, as 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário 

estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da 

Constituição Federal”. Para tanto, intimo a Instituição Financeira para em 15 

dias promover ao recolhimento das diligências, nos termos do Provimento 

nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, 

salientando que a guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por 

manifesto desinteresse. Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, 

intime-se o Banco via correio com aviso de recebimento para cumprir o 

comando acima, no prazo de 05 dias, sob a mesma admoestação. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020 Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001494-73.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: RICARDO DE LARA SOUSA Faço 

constar que, em diligencia junto ao site do Tribunal de Justiça, esta 

estagiária (Bianca) verificou que as custas e taxas processuais foram 

devidamente recolhidas. Vistos... Verifica-se que o contrato acostado (ID. 

27992312) preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 

4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 
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RENAULT SANDERO, placa: PYP3802, ANO/ MODELO: 2016/2017, COR: 

CINZA, posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão 

da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - TEORIA DO 

ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - NÃO APLICAÇÃO - NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - 

CONSTITUIÇÃO EM MORA - EFETIVADA - DEFERIMENTO DA LIMINAR - 

MEDIDA QUE SE IMPÕE. Se o devedor não cumpre as obrigações e o 

credor comprova a mora, mesmo se quitada a maior parte do débito, não 

deve ser aplicada a teoria do adimplemento substancial, pois de acordo 

com o Decreto Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931/2004, na 

Ação de Busca e Apreensão, somente com a quitação integral do débito, o 

devedor pode reaver o bem, livre de qualquer ônus. Nos termos do art. 3º, 

do Decreto-Lei 911/69, a concessão da liminar em ação de busca e 

apreensão está condicionada apenas à comprovação da mora ou 

inadimplemento do devedor, sendo suficiente à comprovação da mora o 

envio de notificação extrajudicial ao domicílio do devedor, ainda que 

recebida por pessoa diversa, conforme pacífico entendimento do STJ. 

Assim, se o credor trouxe com sua inicial documento hábil a demonstrar a 

mora, impõe-se o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. 

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.057910-2/001, Relator(a): 

Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/0019, 

publicação da súmula em 09/08/2019) Faço desde já constar que, 

conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há 

necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para 

reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o 

pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a 

atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – 

Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 534-C 

do CPC/1973): “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. PURGAÇÃO DA MORA. 

MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. ALIENAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO 

POSSE E PROPRIEDADE. Nas ações de busca e apreensão, a purga da 

mora se resume ao pagamento da integralidade da dívida pendente no 

prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução da medida liminar, 

conforme dispõe o artigo 3.º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69. - 

Diante da possibilidade de o devedor purgar a mora e recuperar a posse 

do veículo, mostra-se plausível que, durante este período, o bem 

permaneça na comarca onde tramita a ação. Na ação de busca e 

apreensão, uma vez apreendido liminarmente o bem, tem o credor 

fiduciário o direito de vender a terceiros a coisa, desde que ultrapassado 

o prazo para a purga da mora sem que o devedor tenha exercido tal 

faculdade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.044526-6/001, 

Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

06/03/2018, publicação da súmula em 16/03/2018) Posto isso, DEFIRO A 

LIMINAR requerida na inicial e determino a imediata expedição de mandado 

de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, 

mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta 

Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA 

LIMINAR E CITAÇÃO DA REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial 

expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o seu estado de conservação. Após, cite-se a parte Requerida para 

a purgação da mora no prazo de 05 dias, quanto às parcelas vencidas e 

vincendas, atualizadas em conformidade com os encargos moratórios 

contratuais, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução da 

liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada pela 

Lei 13.043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente 

de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão 

realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados 

ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o 

disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. Para tanto, intimo a 

Instituição Financeira para em 15 dias promover ao recolhimento das 

diligências, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse. Em caso de silêncio ou 

pedidos protelatórios, intime-se o Banco via correio com aviso de 

recebimento para cumprir o comando acima, no prazo de 05 dias, sob a 

mesma admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020 Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051852-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REU)

JOAO JOSE FERREIRA NETO - ME (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1051852-76.2019.8.11.0041. AUTOR(A): MARIZETE NEVES DA CRUZ 

SODRE REU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., JOAO JOSE 

FERREIRA NETO - ME Vistos etc. Prefacialmente, observo que a autora 

ajuizou esta ação em face de Banco Olé Bonsucesso e de FP 

INFORMAÇÕES CADASTRAIS (nome fantasia Fontes Promotora SC), no 

entanto cadastrou a segunda ré, no PJe, em nome de “JOAO JOSE 

FERREIRA NETO – ME”. Sobre este fato, diga o autor no prazo de 15 dias. 

Ato contínuo, regularizado o ato, passo ao exame da inicial. Nos termos do 

art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, 

Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO à parte autora os 

benefícios da justiça gratuita, ressalvando-se que estes poderão ser 

revogados a qualquer tempo, se comprovados a inexistência ou 

desaparecimento dos requisitos essenciais a sua concessão. 

Compulsando os autos, objetiva, em tutela de urgência: - a redução dos 

débitos em folha de pagamento, RELATIVO ao contrato n. 00128672190, 

no valor mensal de R$ 97,30; - a exibição das vias originais Dos contratos 

n. 00128582468, de 08/08/2017 e n. 00128672190, de 09/08/2017, com a 

inversão do ônus da prova: Destaco que a medida antecipatória da tutela 

está prevista no art. 300 do CPC, do qual se extrai que são requisitos para 

a sua concessão a presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Assim, para a concessão de tutela de urgência, deve ocorrer o 

convencimento de que o direito é provável, ou seja, “é preciso que a parte 

comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução (Nery. 

Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)” (in Nery Junior, Nelson. Código de processo 
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civil comentado – 16. Ed. Rev., atual. e ampli.. – São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2016, p. 931). Não basta, pois, que a parte queira e 

requeira a medida de liminar, antes, deve apresentar fundamentos 

juridicamente relevantes, apoiado em prova idônea, assim como 

demonstrar que a não concessão da medida possa implicar em dano 

gravíssimo ou, então, inutilizar a pretensão almejada se mais tarde 

deferido. Da análise dos fatos narrados na petição inicial e das provas 

que a acompanham, observo que no Contrato nº 00128582468 (Id. 

25970032), datado de 08/08/2017, consta a informação de que o valor 

liberado, de R$ 9.416,95, é o mesmo “Valor Portado Outras IF’s” (salvo 

melhor juízo, sigla para Instituições Financeiras), sendo ajustado o 

pagamento em 40 parcelas de R$ 330,00 e, como Valor Líquido R$ 0,00, 

ou seja, esta transação não acarretou na liberação de dinheiro. Já no 

Contrato nº 00128672190 (Id. 25970035), datado de 09/08/2017, consta 

como Valor Refinanciado R$ 9.422,23 e nº Contrato Anterior 128582468. 

Ou seja, este segundo contrato refere-se, salvo melhor prova, a 

refinanciamento do primeiro, no qual restou ajustado o Valor líquido de R$ 

4.236,71, ou seja, esta quantia foi liberada de “troco” pela transação, 

acarretando na majoração do número de parcelas para quitação, em 96 de 

R$ 330,00. E mais, do Holerite relativo ao mês 07/2017 (Id. 25971304 - Pág. 

1) foi pelo Banco Pan S/A lançada a consignação de R$ 330,00, no 

entanto no holerite relativo ao mês 08/2017 (Id. 25971304 - Pág. 2) este 

mesmo valor de R$ 330,00 deixou de ser lançado pelo Banco Pan para ser 

lançado em nome de Banco Ole Bonsucesso, levando a crer, novamente 

salvo prova em contrário, que o primeiro contrato datado de 08/08/2017 se 

refere à portabilidade do aludido pacto, motivando a inscrição “Valor 

Portado Outras IF’s” em R$ 9.416,95. Impende acrescentar, ainda, que 

embora não sejam objeto desta ação, dos Holerites referente aos meses 

de julho e agosto de 2017 também é possível verificar que os demais 

contratos de empréstimo do Banco Pan também teriam sido transferidos ao 

Banco Olé, pois as parcelas mensais de R$ 305,69 e também a de R$ 

137,46 migraram de um Banco a outro, evidenciando que a transação 

efetivada entre as partes foi mais ampla que a narrada na peça vestibular, 

sem menção aos anteriores contratos com o Banco Pan. Assim, INDEFIRO 

os pedidos formulados em tutela de urgência. Nada obstante, 

considerando a potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do 

CDC), a verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da 

requerente em relação à requerida, principalmente concernente a exibição 

da via original do contrato para o exame da prova pericial, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, declaro desde já a inversão do ônus 

da prova e determino no prazo da contestação que a instituição financeira 

ora ré exiba em cartório a via original dos contratos, para posterior prova 

pericial grafotécnica. Como também, determino à parte ré a comprovação 

da destinação dada ao valor de R$ 9.416,95 “portado para outras IF’s”. No 

mais, destaco que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos devem ser estimulados pelo Poder Judiciário, 

incumbindo ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição. No 

hodierno Código de Processo Civil, o legislador optou por tornar a 

audiência de mediação ou conciliação quase obrigatória, já que não se 

realiza apenas no caso de ambas as partes, e não apenas uma delas, 

declinarem expressamente o desinteresse, por escrito, no prazo mínimo 

de 10 dias anteriores à data designada para o ato (art. 334, §§ 4º e 5º, 

CPC). Ou seja, caso ambas as partes assim não procedam, tem-se como 

consequência lógica que estas a desejam, motivo pelo qual imperioso se 

faz a sua designação, sob pena de a ausência injustificada caracterizar 

ato atentatório à dignidade da Justiça, sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida (art. 334, § 8º, CPC), 

tornando, de consequência, obrigatória a presença do autor, inclusive 

para solução imediata das pendências verificadas na audiência. De 

conseguinte, devem se apresentar cientes dos termos do processo e com 

proposta de acordo, tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, fato 

corriqueiramente verificado em audiências designadas na forma da lei, nas 

quais comparecem advogados constituídos apenas para a prática do ato, 

sem ciência do teor do processo proposta para a solução da lide. Feitas 

essas considerações, designo o dia 06/05/2020, às 16h30, para 

realização de audiência de tentativa de conciliação, cabendo às partes 

comparecer em juízo ou se fazer representar por pessoa com poderes 

para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes os respectivos 

advogados, já que a prática de atos processuais exige capacidade 

postulatória (art. 103, CPC). CITE-SE a ré, via correio com aviso de 

recebimento, para comparecer à audiência designada, fazendo-se na 

carta constar as advertências dispostas no art. 334 do CPC/2015, §§ 4º a 

10º, computando-se o prazo para contestação na forma do art. 335 do 

mesmo Códex. Intimo a requerente da designação supra, via publicação 

desta decisão no Diário de Justiça. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 04 de fevereiro de 2020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037789-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO ROBERTO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-O 

(ADVOGADO(A))

 

Fica a parte autora devidamente intimada para manifestar sobre Decurso 

de Prazo de Dilação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0011994-07.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA SCARACATI OAB - MT11166-O (ADVOGADO(A))

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT15869-O (ADVOGADO(A))

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806-O 

(ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT6735-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELSON OLIVEIRA DE ASSIS E SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMILIA MARIANE GONZALEZ GARCIA OAB - MT12324-O 

(ADVOGADO(A))

 

Fica a parte autora intimada para protocolizar o ofício expedido e 

comprovar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1059517-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE NARCI DA SILVA PASCHOIOTTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1059517-46.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: ROSANE NARCI DA SILVA PASCHOIOTTO Vistos, etc. 

Recebo os embargos de declaração, se no prazo, certifique-se. 

Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não são capazes 

de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus próprios 

fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em todos seus 

termos. Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos fundamentos 

já exaustivamente elencados na referida sentença, pois a parte requerida 

sequer foi citada, para arcar com custas finais, portanto, inexiste omissão, 

contradição ou obscuridade a ser sanada. Assim, cumpra-se a referida 

em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 30 de janeiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0000255-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT7888-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA RIBEIRO CORREIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE VICENTE CORREIA OAB - 146.391.739-20 (REPRESENTANTE)

CRISLAINE PAULA COSTA CAMPOS OAB - MT15763-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora tomar ciência do Alvará Eletrônico expedido, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0011040-53.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

RABELO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

VICTOR CORDEIRO RABELO (EXECUTADO)

EDIVAM BARBOSA CORDEIRO (EXECUTADO)

 

Fica a parte autora intimada para protocolizar o ofício expedido e 

comprovar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0051211-47.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO PAULO SORIANO MARMORA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL PERES DO PINHO OAB - MT17896-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora tomar ciência do Alvará Eletrônico expedido, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017617-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDEM JAMES DE CAMPOS OLIVEIRA (EXECUTADO)

EFFETIVA ENGENHARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

TANISMARA DALLA VALLE DE CAMPOS OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência do Alvará Eletrônico expedido, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024472-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS CALDEIRA NETO EIRELI - ME (EXECUTADO)

ELIAS CALDEIRA NETO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência do Alvará Eletrônico expedido, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0016097-47.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FAUSTINO MARTINS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE DOMINGUES DE GODOI NETO OAB - RJ160365-O (ADVOGADO(A))

TAIS GONCALVES MELADO OAB - MT8524-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá o autor dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0003728-36.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO JOSE KULEVICZ JUNIOR (EXECUTADO)

RENATA CRISTINA KULEVICZ (EXECUTADO)

SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

RODRIGO SERGIO KULEVICZ (EXECUTADO)

RICARDO JOSE KULEVICZ (EXECUTADO)

ROSANE APARECIDA KULEVICZ (EXECUTADO)

THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ (EXECUTADO)

 

Deverão as partes manifestar sobre Resposta do Ofício id: 29226475, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1037713-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PIRES DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME (EMBARGANTE)

VANDERSON LOBIANCO DE ALMEIDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOISA HELENA SAENZ SURITA OAB - MT14658-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDSON FRANCISCO PERUSSELI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Deverá a parte requerida tomar ciência do Alvará Eletrônico expedido, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0006050-14.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO (EXECUTADO)

ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO - ME (EXECUTADO)

 

Deverá o autor dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1052415-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR FARIAS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1060628-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. G. DONHA INFORMATICA - ME (REU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0003728-36.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO JOSE KULEVICZ JUNIOR (EXECUTADO)

RENATA CRISTINA KULEVICZ (EXECUTADO)

SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

RODRIGO SERGIO KULEVICZ (EXECUTADO)

RICARDO JOSE KULEVICZ (EXECUTADO)

ROSANE APARECIDA KULEVICZ (EXECUTADO)

THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar conhecimento sobre o Ofício id: 29226475 

acostados aos autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1061891-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO ARAUJO PEREIRA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0035265-45.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI OAB - MT17209-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO VICENTE LEON OAB - MT2249-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0035265-45.2009.8.11.0041. EXEQUENTE: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS EXECUTADO: CHEFE TRANSPORTES LTDA - ME 

Vistos, etc. No caso em tela há duas condenações a de entregar os 

veículos ditados na inicial, com alteração dos encargos da mora contratual 

e a sucumbência. Diante do despacho lançado nos autos, certifique-se 

sobre desentranhamento da execução da sucumbência dos honorários 

advocatícios, ditando seu número de processo. Certifique-se também se 

os veículos já foram restituídos ao autor. Caso negativo e diante da 

certidão da contadoria, determino por arbitramento e nomeio a empresa 

Mediape – CNPJ 30.222.820/0001-99, na pessoa do profissional Deosdete 

Gonçalves da Silva – 33229858 - para proceder adequação do contrato 

nos termos da sentença, como também, acrescer os valores dos veículos 

conforme Tabela Fipe, como custas e despesas processuais. Fixo os 

honorários periciais em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a ser 

arcada pelo autor, devendo depositar no prazo legal. DECORRIDO O 

PRAZO, CERTIFIQUE-SE SOBRE DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS 

E CONCLUSOS PARA DESIGNAÇÃO DO INÍCIO DA PERÍCIA. Intimem-se as 

partes para apresentarem quesitos e Assistentes Técnicos, caso queiram, 

no prazo legal. Proceda-se as intimações necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito 

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024758-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUILTON SANTANA DA PENHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVELY BOCARDI DE MIRANDA OAB - MT8088-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012999-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1012999-66.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: ADMILSON RODRIGUES 

DE OLIVEIRA Vistos, etc. Diante da certidão da contadoria, determino por 

arbitramento e nomeio a Perito Edson Francisco Perusseli – 92895095 para 

elaboração do laudo, em vinte dias, do início da perícia, que deverá 

calcular o débito apresentado na inicial até a data da apreensão do bem e 

após, abater o valor do bem conforme Tabela Fipe e em seguida, proceder 

o abatimento do total na condenação da sucumbência, atualizada, para 

verificar se há valores a ser restituídos à parte requerida. Fixo os 

honorários periciais em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a ser 

arcada pelo Autor, devendo depositar no prazo legal, sob pena de 

bloqueio on line. DECORRIDO O PRAZO, CERTIFIQUE-SE SOBRE DEPÓSITO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS E CONCLUSOS PARA DESIGNAÇÃO DO 

INÍCIO DA PERÍCIA. Intimem-se as partes para apresentarem quesitos e 

Assistentes Técnicos, caso queiram, no prazo legal. Proceda-se as 

intimações necessárias. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de fevereiro 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025029-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER AMARAL GUMS (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0028454-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TEODORO VILLAFANE MORENO (EXECUTADO)

JUNCAO INCORPORADORA LTDA (EXECUTADO)

DANIEL ERNESTO MORENO GARCIA (EXECUTADO)

CECILIA INES VILLAFANE ALMONACID DE MORENO GARCIA 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0028454-25.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: JUNCAO INCORPORADORA LTDA, DANIEL ERNESTO 

MORENO GARCIA, CECILIA INES VILLAFANE ALMONACID DE MORENO 

GARCIA, TEODORO VILLAFANE MORENO Vistos, etc. Intime-se o autor 

para indicar a finalidade de citação de CARMINDO FERNANDES DE LARA, 

como posto em seu pedido. A tentativa de penhora on line já foi efetivada 

nos autos, sem sucesso, não havendo alteração do quadro. Oficie-se a 

Receita Federal em busca de bens e após, diga. Cumpra-se. CUIABÁ, 13 

de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0012922-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELITTE BEAUTY LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0012922-11.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: ELITTE BEAUTY LTDA Vistos, etc. Em face da 

certidão, arquive-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0013420-78.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

L. DE SENA EIRELI (EXECUTADO)

LUIS DE SENA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036324-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. BARBOSA RESTAURANTE E MARMITARIA - ME (REU)

MARIO BARBOSA (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1036324-36.2018.8.11.0041. AUTOR(A): IRESOLVE 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. REU: M. 

BARBOSA RESTAURANTE E MARMITARIA - ME, MARIO BARBOSA Vistos, 

etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para dar 

impulso processual no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo que não serão analisados pedidos repetidos já analisados. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033275-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO OLIVEIRA DOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1033275-50.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JOAO OLIVEIRA DOS 

REIS Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, 

para indicar a exata localização do bem ou postular pela conversão da 

ação em execução, nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já analisados, 

transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003282-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO HENRIQUE DE CARVALHO SOUZA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020516-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE SILVA CARLOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020516-54.2019.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: PEDRO HENRIQUE SILVA CARLOS Vistos, etc. INTIME-SE 

O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para cumprir determinação 

dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que 

não serão considerados pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o 

prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020422-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:
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IZALTINO RODRIGUES DA COSTA NETO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020422-09.2019.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

BANCO J. SAFRA S.A ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: IZALTINO 

RODRIGUES DA COSTA NETO Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR 

CARTA E SEU ADVOGADO, para indicar a exata localização do bem ou 

postular pela conversão da ação em execução, nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004876-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ART FRIOS COMERCIO DE LATICINIOS E FRIOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1004876-45.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: ART FRIOS 

COMERCIO DE LATICINIOS E FRIOS EIRELI - ME Vistos, etc. INTIME-SE O 

AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para cumprir determinação dos 

autos no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não 

serão considerados pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o 

prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035861-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLENE EMIDIA SOUZA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1035861-60.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO PAN 

REQUERIDO: ARLENE EMIDIA SOUZA OLIVEIRA Vistos, etc. INTIME-SE O 

AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para cumprir determinação dos 

autos no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não 

serão considerados pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o 

prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1055008-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NERIAS DOMINGOS OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1055008-72.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: NERIAS DOMINGOS 

OLIVEIRA Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU 

ADVOGADO, para indicar a exata localização do bem ou postular pela 

conversão da ação em execução, nos termos do Decreto Lei n. 911/69, 

em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 14 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0021665-15.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS FAGHNER MARQUES CARNEIRO (EXECUTADO)

 

Fica a parte autora devidamente intimada para manifestar sobre Decurso 

de Prazo de Dilação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001079-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAILTON SILVA SANTOS (REU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1044005-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEN ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1044005-57.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO PAN 

REQUERIDO: WESLEN ANTONIO DE OLIVEIRA Vistos, etc. Intimem-se as 

partes da chegada dos autos neste Juízo, nada sendo requerido, 

arquive-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055423-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))
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BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1045122-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR ALVES (EXECUTADO)

NELCI MARIA ROESE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE DORIVAL BANDEIRA OAB - PR22874 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1045122-83.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: NELCI MARIA ROESE, GILMAR ALVES Vistos, etc. Em 

face da certidão dos autos, remeta-se o feito ao arquivo até decorrer o 

prazo prescricional, diante da inércia do autor em dar prosseguimento ao 

feito. Manifestando o autor, somente venham conclusos após certificar o 

prazo prescricional. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045797-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALIENE DE CASTRO SANTOS ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Aliene de Castro Santos Rosa, devidamente qualificada nos 

autos, ingressou com a presente Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos 

Morais e Pedido de Tutela Antecipada contra Banco Bmg S.A. Inicialmente 

requereu a concessão os benefícios da justiça gratuita. Alegou, em 

síntese, que é servidora pública e adquiriu no ano de 2011 empréstimos 

consignados para desconto na folha de pagamento. Asseverou que, com 

o passar do tempo percebeu que os descontos mensais provenientes do 

empréstimo não encerravam, e que os valores estavam aumentando, 

sendo descontado diretamente da sua pensão sob a rubrica de “cartão de 

crédito”. Destacou que, entrou em contato com a parte requerida para 

saber o motivo dos descontos não terem cessado e a razão de estarem 

sendo descontados com a rubrica de cartão de crédito, porém, sem êxito. 

Discorreu sobre a delimitação das obrigações controvertidas: que Fora 

realizado empréstimo consignado e não saque em cartão de crédito 

inexistente; • Prazo da operação (descontos) extrapola o prazo (96 

meses) determinado no decreto (Nº. 691/2016) que disciplina as 

operações de empréstimo consignado no estado de MT. Está a mais de 08 

anos (103 meses) sendo submetida a descontos ininterruptos nos seus 

proventos, por conta de um cartão consignado que não solicitou/utilizou; • 

Não exibição do contrato da operação para se aferir as condições 

pactuadas na relação jurídica/negocial; • Por consequência, inexistência 

de taxa de juros previamente pactuada; • Onerosidade excessiva – Um 

empréstimo no montante de R$ 1.455,53 (mil, quatrocentos e cinquenta e 

cinco reais e cinquenta e três centavos), já foi descontado R$ 7.234,73 

(sete mil, duzentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos) e 

ainda possui um saldo devedor R$ 1.553,42 (mil, quinhentos e cinquenta e 

três reais e quarenta e dois centavos). Afirmou que procedeu junto ao 

Procon na tentativa de solucionar de forma administrativa a situação, 

razão pela qual, a parte requerida, apresentou na Superintendência de 

Defesa do Consumidor (PROCON/MT), documentos informando que o 

Requerente havia recebido transferências bancárias – “saques”- que 

totalizavam o valor de R$ 1.455,53 (hum mil, quatrocentos e cinquenta e 

cinco reais e cinquenta e três centavos). Afirma que nunca contratou 

qualquer serviço de cartão de crédito e que nunca solicitou cartão. 

Sustentou que não nega a contratação do empréstimo consignado, mas 

assevera que havia sido informado pelos representantes do requerido que 

tal operação se tratava de empréstimo consignado para desconto em 

folha. No mérito, discorreu sobre a responsabilidade objetiva do requerido 

nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Elucidou sobre 

o cartão de crédito e o empréstimo consignado. Aduziu que o crédito 

consignado está condicionado à existência de uma margem para fazer a 

consignação da parcela da remuneração do servidor, somente sendo 

permitido até 30% do salário. Elucidou sobre os precários documentos 

apresentados perante o órgão de defesa do consumidor. Discorreu sobre 

o enriquecimento sem causa. Elucidou sobre o prazo da operação e dos 

valores já descontados. Afirmou que considerando o valor do empréstimo 

realizado pelo requerido no valor de R$ 1.455,53 (mil, quatrocentos e 

cinquenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), em 48 parcelas, com 

taxa de juros de 1,68% a.m. (média Bacen), geraria parcelas mensais de 

R$ 39,27 (trinta e nove reais e vinte e sete centavos), totalizando um valor 

de R$ 1.885,05 (mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos), 

tendo como valor incontroverso o valor de R$ 5.349,68 (cinco mil, 

trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos). Pleiteou a 

reparação e restituição em dobro dos valores já descontados em seu 

salário. Ressaltou sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 

Requereu a concessão de tutela de urgência para suspensão do 

desconto em folha de pagamento a título de cartão de crédito consignado 

e abstenção de inserir o nome do autor nos órgão de proteção ao crédito. 

Reivindicou a condenação por indenização por danos morais no valor de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Rogou pela concessão da gratuidade da 

justiça, a concessão da antecipação da tutela, a limitação dos juros a taxa 

média do Bacen de 1,68 ao mês e a inversão do ônus da prova. Instruiu 

seu pedido com documentos de id. Núm. 24877103 - Pág. 1 / Núm. 

24877121 - Pág. 2. A justiça gratuita foi deferida e a tutela de urgência 

indeferida conforme decisão de id. Núm. 24896830 - Pág. 1. Em resposta o 

requerido (id. Núm. 25680586 - Pág. 1), apresentou contestação fazendo 

uma síntese da inicial. No mérito, afirmou que o requerente contratou 

cartão de crédito n.º 5313.XXXX.XXXX.8023. Sustentou a validade do 

contrato celebrado entre as partes. Afirmou sobre a utilização frequente 

do cartão de crédito pela parte autora. Declarou sobre a inexistência do 

dano moral indenizável. Impugnou o pedido de restituição do indébito em 

dobro. Aduziu sobre a existência de data de corte dos descontos 

efetivados. Requereu a condenação do autor para depositar em juízo o 

crédito disponibilizado em compras, ou, não sendo determinada a 

devolução do valor concedido ao autor, que seja feita a devida 

compensação do crédito. Refutou o pedido de inversão do ônus da prova. 

Rogou pela improcedência dos pedidos iniciais. Juntou documentos de id. 

Núm. 25680589 - Pág. 1 / Núm. 25681147 - Pág. 6. O autor apresentou 

réplica à contestação (id. Núm. 28458668 - Pág. 1), e ratificou os termos 

da inicial rogando por sua procedência. Vieram-me conclusos os autos 

para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição 

e Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada contra 

Banco Banco Bmg S.A., no qual pretende a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita e a tutela de urgência para que o requerido se abstenha de 

efetuar desconto em folha de pagamento e inserção do nome do 

requerente nos órgãos de proteção ao crédito; inversão do ônus da 

prova; condenação em indenização por danos morais; restituição dos 

valores descontados do salário em dobro e limitação da taxa de juros para 

1,68% ao mês. Os pontos controversos consistem: que fora realizado 

empréstimo consignado e não saque em cartão de crédito inexistente; • 

Prazo da operação (descontos) extrapola o prazo (96 meses) 

determinado no decreto (Nº. 691/2016) que disciplina as operações de 
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empréstimo consignado no estado de MT. Está a mais de 08 anos (103 

meses) sendo submetida a descontos ininterruptos nos seus proventos, 

por conta de um cartão consignado que não solicitou/utilizou; • Não 

exibição do contrato da operação para se aferir as condições pactuadas 

na relação jurídica/negocial; • Por consequência, inexistência de taxa de 

juros previamente pactuada; • Onerosidade excessiva – Um empréstimo 

no montante de R$ 1.455,53 (mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e 

cinquenta e três centavos), já foi descontado R$ 7.234,73 (sete mil, 

duzentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos) e ainda possui 

um saldo devedor R$ 1.553,42 (mil, quinhentos e cinquenta e três reais e 

quarenta e dois centavos). Por seu turno, o requerido sustentou a 

legalidade do contrato de cartão de crédito e impugnou os pedidos do 

autor. Compulsando os autos, como as razões explanadas pelas partes, 

denotam-se que o feito independe de produção de provas em audiência ou 

pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho documental e, estes 

já se encontram nos autos, estando o processo pronto para receber 

decisão, razão pela qual, julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o 

artigo 355, I do Novo Código de Processo Civil. De início, cumpre enfatizar 

ser dispensável a inversão do ônus da prova, por tratar de matéria de 

direito e documental que já estão nos autos, pronto o feito para julgamento. 

Em matéria de fundo, denota-se que o contrato questionado foi acostado 

nos autos no id. Núm. 25681142 - Pág. 1, pela parte requerida onde ali 

ficou anuído expressamente pelo autor, como pelas faturas juntadas no id. 

id. Núm. 25681144 - Pág. 1 / Pág. 161, estes são suficientes para o 

julgamento do feito. É sabido que na ação declaratória o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do débito, ao contrário 

do réu que deverá provar esse fato. Patente, que no caso, tem aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato 

bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco 

(fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final 

(do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, 

não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato e 

súmula 297 do STJ. Depara que as razões posta na inicial não tem 

prevalência, pois a simples análise no Termo de Adesão – n.º da adesão 

19727987 (id. Núm. 25681142 - Pág. 1), denota que foi regular e devida a 

contratação entre as partes de cartão de crédito. Tanto que os dados da 

operação estão expressos no item IV denominado “Características da 

Operação/Cartão BMG Card”. Assim falece o argumento da inicial, que 

teria contratado empréstimo. O contrato devidamente assinado pelo autor, 

ou seja, este tinha conhecimento da contratação do cartão de crédito 

consignado mediante saque dos valores pelo cartão. Assim resta evidente 

que de acordo com as faturas (id. Núm. 25681144 - Pág. 1 / Pág. 161) 

acostados aos autos, que o referido realizou diversos saques no longo da 

contratação do cartão de crédito. Ora, o autor contratou o serviço de 

cartão de crédito. Inclusive utilizou a função crédito disponibilizado. A 

parte autora não trouxe elementos nem fundamentos a desconstituir a 

referida utilização nos termos do art. 373, I do CPC. Nesses termos, 

cumpre observar a impossibilidade de converter o contrato firmado em 

empréstimo consignado, considerando que houve anuência expressa da 

parte autora ao firmar o contrato de cartão consignado, como pode 

constatar no id. Núm. 25681142 - Pág. 1. E ainda, uma vez que utiliza o 

cartão de crédito para realizar compras e saques à autora deverá realizar 

o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos 

moratórios. Não há como realizar a conversão do contrato de cartão de 

crédito consignado para empréstimo consignado como pretendido na 

inicial. Improcedente o pleito. Por outro lado, não obstante às instituições 

financeiras não estarem afetas ao patamar de 12% ano, tal fato não 

autoriza a cobrança de juros exorbitantes, como no presente caso que 

possui o patamar de taxa de 4,70% a 4,80% ao mês de juros por atraso, 

como constantes nas faturas apresentadas nos autos e no contrato 

(4,7% ao mês). Mesmo a parte autora pagando o mínimo do cartão de 

crédito, o saldo devedor não poderá ser fixado no patamar exorbitante 

como pretendido pelo requerido e demais instituições financeiras. No 

momento que a parte autora paga apenas parcialmente à fatura, o restante 

está afeto a financiamento (saldo devedor), portanto, não poderá ser 

fixada uma taxa de juros mensais de 4,70% ao mês completamente, 

exorbitante das taxas vigentes em financiamentos em geral, deve no caso 

ser aplicada a taxa média de financiamento e não de cartão de crédito. É 

autorizada a revisão contratual quando há cláusulas abusivas ou 

desproporcionais, quanto aos juros cobrados, há incidência desta 

exorbitância, não devendo prevalecer o avençado. Há muito vem 

decidindo que a Instituição Financeira, apesar de não está afeta a limitação 

de juros remuneratórios, não pode praticar juros de forma abusiva como 

demonstrado nos autos. Assim, o débito desde a origem das faturas dos 

cartões de crédito questionados nesta ação deverá incidir a taxa de juros 

de 1,68% ao mês, conforme requerido pela parte autora, pois reflete mais 

as operações de créditos realizadas pelo Requerido, desde o início do 

pagamento mínimo do cartão de crédito, e por estar na média de mercado. 

Quanto ao pedido de repetição de indébito, em razão da alteração do 

encargo aqui dirimido, entendo cabível de forma simples e atualizada, caso 

evidenciar pagamento à maior. No tocante a pretensão ao pedido de 

restituição os valores debitados ilegalmente na conta de o autor nos 

termos do art. 42 do CDC, o Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo 

consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor, o 

que não se comprovou no caso em tela. Dessa forma, “ad cautelam” 

concedo a tutela de urgência para suspender os descontos na folha de 

pagamento da requerente até adequação do contrato como aqui dirimido. 

De outro norte, enquanto estiver utilizando o cartão de crédito, como 

avençado, não há limitar o prazo do referido. Não prevalece o 

questionamento sobre a CET, posto que, a taxa final fica superior ao dos 

juros do valor recebido, em face da ser acrescentado os pagamentos 

autorizados. Quanto à indenização por danos morais, somente é cabível a 

indenização, quando restar patente os pressupostos legais, quais sejam, 

o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, 

causar dano a outrem, fica obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido 

(artigo 927 do Código Civil Brasileiro). No caso, os danos morais, não 

restou configurado, sequer ofensa a direito de personalidade que 

justificasse o pagamento da indenização. Sabemos que o princípio da 

reparação civil é quando existe violação da honra e imagem da pessoa 

esta amparada pela Lei Civil Brasileira. Entretanto, nenhum dos 

pressupostos legais, foi comprovado nos autos, para justificar a 

reparação civil. Portanto, não estão presentes os requisitos legais da ação 

voluntária, nexo causalidade, o dano moral para configurar a reparação 

civil. Ora, pelas razões e provas trazidas na inicial, o requerido não 

praticou um ato ilícito capaz de gerar responsabilidade civil. Diante do 

exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por 

Resolução de Mérito, a presente Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos 

Morais e Pedido de Tutela Antecipada e ACOLHO em parte o pedido inicial, 

com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de 

Processo Civil, e determino que o negócio jurídico realizado entre as 

partes referente ao cartão de crédito de n.º 5313.XXXX.XXXX.8023 os 

juros remuneratórios sejam de 1,68% ao mês desde o início do pagamento 

mínimo do cartão de crédito. Concedo a tutela de urgência para determinar 

que até a adequação do contrato como aqui dirimido deve ser procedida à 

suspensão do débito na folha de pagamento do autor. Faculto a repetição 

de indébito de forma simples e atualizada caso evidenciado pagamento à 

maior. Custas e despesas processuais “pro-rata” e cada parte arcará com 

os honorários de seu advogado. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo, nada sendo requerido, arquive-se. P. 

R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 03.02.20

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017617-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDEM JAMES DE CAMPOS OLIVEIRA (EXECUTADO)

EFFETIVA ENGENHARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

TANISMARA DALLA VALLE DE CAMPOS OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025156-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA 

CREDITAS AUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI OAB - MT0017555S (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MARLYSON DA SILVA RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1025156-03.2019.8.11.0041. REQUERENTE: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO 

REQUERIDO: MARLYSON DA SILVA RAMOS Vistos, etc. Considerando a 

existência de título executivo extrajudicial e mora da parte requerida, 

Converto a presente em Ação de Execução Forçada, proceda-se as 

anotações necessárias, na autuação, etiqueta do processo e Distribuidor. 

Após, cumpra-se determinação abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. 

(art. 829) 2. Não havendo pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça 

efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários 

ao pagamento do principal e acessórios, bem como proceder a avaliação 

do bem penhorado e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. 

Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o 

pagamento integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão 

reduzidos à metade. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de fevereiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009509-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCO CARLOS PEDRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009509-65.2019.8.11.0041. AUTOR(A): DIRCO CARLOS 

PEDRO REU: BANCO PAN Vistos, etc. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se sobre pagamento voluntário nos termos do artigo 523 do CPC 

e cumprimento da obrigação. Em caso positivo diga o autor. Ao contrário, 

Converto a ação em Execução de Sentença e aplico a multa de dez por 

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

débito. Caso em que, defiro a penhora on line, devendo ser apresentado 

demonstrativo de débito atualizado com as verbas acima. Havendo 

apresentação de impugnação da execução de sentença, certifique-se a 

tempestividade. Em caso de alegação unicamente, de excesso de 

execução, certifique-se sobre apresentação de planilha devida com a 

especificação do valor que entende devido, pois em caso negativo será 

liminarmente rejeitada. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024472-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS CALDEIRA NETO EIRELI - ME (EXECUTADO)

ELIAS CALDEIRA NETO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência do Alvará Eletrônico expedido, bem 

como dar prosseguimento ao feito no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018325-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA MARIA BARROS MACIEL CORREA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1018325-36.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO HONDA 

S/A. REQUERIDO: NILZA MARIA BARROS MACIEL CORREA Vistos, etc. 

INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para proceder à 

citação e intimação da parte requerida da apreensão, no prazo de cinco 

dias, sob pena de extinção e revogação da liminar, advertindo que não 

serão considerados pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o 

prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010643-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO DA CONCEICAO JUNIOR (EXECUTADO)

PAULO ROBERTO DA CONCEICAO JUNIOR - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1010643-98.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: PAULO ROBERTO DA CONCEICAO JUNIOR - ME, 

PAULO ROBERTO DA CONCEICAO JUNIOR Vistos, etc. Em face do pedido 

de extinção do feito formulado pela parte exequente no id. 26486274 

intime-se a parte executada para manifestar na pessoa da Defensoria 

Pública. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de fevereiro 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022558-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DONIZETE CARDINALLI (REU)

 

Deverá a parte autora dar prosseguimento ao feito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022760-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERSON LOBIANCO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

PIRES DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELOISA HELENA SAENZ SURITA OAB - MT14658-O (ADVOGADO(A))

WILSON SAENZ SURITA JUNIOR OAB - MT7302-A (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022336-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO LUIZ AMIDEN MARTINS (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003925-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HANNA YOUSSEF SABA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033275-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO OLIVEIRA DOS REIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1033275-50.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JOAO OLIVEIRA DOS 

REIS Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, 

para indicar a exata localização do bem ou postular pela conversão da 

ação em execução, nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já analisados, 

transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006396-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1006396-69.2020.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A REU: DIEGO OSMAR PIZZATTO Vistos, etc. Certifique-se 

sobre a regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e 

sua vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se 

o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: Considerando 

que desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo foi homologado 

nesta Vara Especializada, tornando dispensável o ato de mediação, tendo 

em vista a falta de composição nesta espécie de avença aqui discutida, 

razão pela qual, dispenso o ato referido, nada impossibilitando no decorrer 

do processo sua designação. Cite-se para responder, constando às 

advertências legais. Intime-se. Cumpra-se CUIABÁ, 14 de fevereiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0033893-90.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA QUATTI MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TOMAZETI CARRARA OAB - MT5967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Deverão as partes manifestarem sobre o cálculo acostado aos autos, no 

prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025187-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLEN SPAGNOL (EXECUTADO)

JAIR SPAGNOL (EXECUTADO)

ADAIR SPAGNOL (EXECUTADO)

TEREZINHA TOSCAN SPANHOL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1025187-91.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: CAROLEN SPAGNOL, JAIR SPAGNOL, ADAIR 

SPAGNOL, TEREZINHA TOSCAN SPANHOL Vistos, etc. Verifica-se que o 

exequente pretende expedição de Termo de Penhora do Imóvel já 

penhorado nos Autos da Carta Precatória n. 1000409-16.2019.811.0032 

(id. 28773390), assim, prejudicado está seu pedido. Desentranhe-se a 

referida, para retorno ao Juízo Deprecado, para proceder demais atos 

executórios Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0031333-10.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALMAX NUTRICAO ANIMAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0031333-10.2013.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A EXECUTADO: SALMAX NUTRICAO ANIMAL LTDA - ME Vistos, etc. Os 

argumentos da Defensoria não trouxe nada em concreto a desconstituir a 

penhora realizada, a qual mantenho. Intime-se a parte executada da 

penhora, por edital, caso não tenha sido efetivado. Proceda-se como a 

expedição de mandado de avaliação, do bem penhorado nos autos (id. 

22334475). Após, diga o autor e Curadora Especial. Cumpra-se. CUIABÁ, 

14 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011702-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURUMIRIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME (EXECUTADO)

DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA OAB - MT18361/O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1011702-53.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO 

DE MATO GROSSO EXECUTADO: JURUMIRIM MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA - ME, DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA Vistos, 

etc. Proceda-se com a restrição requerida pela parte autora sobre os 

bens localizados em nome dos executados no via Renajud. Em seguida, 

expeça-se mandado de penhora/avaliação dos bens ali localizados. Após, 

intime-se a parte executada da penhora e nomeação de depositário fiel. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009509-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCO CARLOS PEDRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009509-65.2019.8.11.0041. AUTOR(A): DIRCO CARLOS 

PEDRO REU: BANCO PAN Vistos, etc. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se sobre pagamento voluntário nos termos do artigo 523 do CPC 

e cumprimento da obrigação. Em caso positivo diga o autor. Ao contrário, 

Converto a ação em Execução de Sentença e aplico a multa de dez por 

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

débito. Caso em que, defiro a penhora on line, devendo ser apresentado 

demonstrativo de débito atualizado com as verbas acima. Havendo 

apresentação de impugnação da execução de sentença, certifique-se a 

tempestividade. Em caso de alegação unicamente, de excesso de 

execução, certifique-se sobre apresentação de planilha devida com a 

especificação do valor que entende devido, pois em caso negativo será 

liminarmente rejeitada. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036226-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO DOS SANTOS GONCALVES (EXECUTADO)

 

NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Requisição de Informações acostado 

nos autos, ID 28647703, e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 

05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1045713-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIO AMORIM DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora apresentar a guia de recolhimento da diligência nos 

autos, ou oferecer meios para condução do Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do mandado necessário, no prazo legal de 05 (cinco) dias 

úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004780-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO MACIEL MARTINS (EXECUTADO)

B R AUTOMOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência nos autos, ou oferecer meios para condução do 

Oficial de Justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0021655-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAFE E RESTAURANTE CUIABANO LTDA - ME (EXECUTADO)

REINALDO DA SILVA NUNES (EXECUTADO)

ROSEMEIRE LOPES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora apresentar a guia de recolhimento da diligência nos 

autos, ou oferecer meios para a condução do Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do mandado necessário, no prazo legal de 05 (cinco) dias 

úteis.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020516-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE SILVA CARLOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020516-54.2019.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: PEDRO HENRIQUE SILVA CARLOS Vistos, etc. INTIME-SE 

O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para cumprir determinação 

dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que 

não serão considerados pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o 

prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025245-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL CRISTINA DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

autos, no prazo legal.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008504-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALI OMAR LAKIS (EXECUTADO)

OTIMA VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1046227-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA DE ARRUDA TIBALDI (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência sobre resposta de pesquisa online, 

bem como indicar bens passíveis de penhora, no prazo legal de 05 (cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1041080-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA SAUDE ANIMAL LTDA - EPP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1041080-88.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

SA REU: TERRA SAUDE ANIMAL LTDA - EPP Vistos, etc. INTIME-SE O 

AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para cumprir determinação dos 

autos no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não 

serão analisados pedidos repetidos já analisados. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 12 

de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007049-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO BOTELHO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1007049-08.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: DIEGO BOTELHO 

DA SILVA Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU 

ADVOGADO, para indicar a correta localização do bem ou postular pela 

conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em 

face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 13 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019754-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUDO ALDO DIAS FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1019754-38.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL 

SA REQUERIDO: CLEUDO ALDO DIAS FERREIRA Vistos, etc. INTIME-SE O 

AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para indicar a correta 

localização do bem ou postular pela conversão da ação em execução nos 

termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização do bem, no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não serão 

considerados pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da 

mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1059284-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZENIL RODRIGUES PEIXOTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1059284-49.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: OZENIL RODRIGUES 

PEIXOTO Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU 

ADVOGADO, para indicar a correta localização do bem ou postular pela 

conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em 

face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 13 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1049018-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO FERNANDES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1049018-03.2019.8.11.0041. REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A REQUERIDO: EDUARDO FERNANDES DO NASCIMENTO 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

proceder o depósito de diligência ou postular pela conversão da ação em 

execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização 

do bem, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não 

serão considerados pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o 

prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0014404-43.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ELIFAS GONCALVES JUNIOR (EXECUTADO)

LENIRA ALVES APARECIDA GONCALVES (EXECUTADO)

MARIA TAPIOCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME 
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(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA REGINA CHAGAS DA SILVA RODRIGUES OAB - MT3708-O 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0010474-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA OAB - MT23664-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXECUTADO)

J. B. QUINTINO DE LIMA - ME (EXECUTADO)

JOAO BATISTA QUINTINO DE LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLLAINY REGINA FERREIRA QUINTINO OAB - MT25236 

(ADVOGADO(A))

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0010474-94.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: REGINA COSTA 

EXECUTADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE, J. B. 

QUINTINO DE LIMA - ME, JOAO BATISTA QUINTINO DE LIMA Vistos, etc. 

Em análise do petitório da parte executada JOÃO BATISTA QUINTINO DE 

LIMA (id. 28963206/id.28965286), verifica-se que impetrou com Embargos 

à Execução, entretanto, trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença, 

portanto, recebo o pedido como impugnação de penhora. Analisando seus 

fundamentos verifica-se de plano a necessidade de sua apreciação, pois 

sustenta a impenhorabilidade dos valores bloqueados nos autos (id. 

28973764), por se tratar de bloqueio efetivado em sua conta poupança. 

Depreende-se que a mesmo colacionou nos autos no id. 28968592, 

documento que comprova o alegado, visto que o documento ali 

colacionado destacou tratar-se a conta da parte executada de conta 

poupança (Conta Poupança n. 00075839-4 – Agência: 1681). Portanto, 

proceda-se o desbloqueio do valor ali penhorado, por este Juízo, por 

tratar-se de bem impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC. Como 

também dos valores irrisórios penhorados. O valor transferido para conta 

única, faculto ao credor o levantamento. Expeça-se alvará. Intime-se a 

parte autora para manifestar sobre impugnação de penhora da Instituição 

Financeira e após, conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de fevereiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0010474-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA OAB - MT23664-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXECUTADO)

J. B. QUINTINO DE LIMA - ME (EXECUTADO)

JOAO BATISTA QUINTINO DE LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLLAINY REGINA FERREIRA QUINTINO OAB - MT25236 

(ADVOGADO(A))

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0010474-94.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: REGINA COSTA 

EXECUTADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE, J. B. 

QUINTINO DE LIMA - ME, JOAO BATISTA QUINTINO DE LIMA Vistos, etc. 

Em análise do petitório da parte executada JOÃO BATISTA QUINTINO DE 

LIMA (id. 28963206/id.28965286), verifica-se que impetrou com Embargos 

à Execução, entretanto, trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença, 

portanto, recebo o pedido como impugnação de penhora. Analisando seus 

fundamentos verifica-se de plano a necessidade de sua apreciação, pois 

sustenta a impenhorabilidade dos valores bloqueados nos autos (id. 

28973764), por se tratar de bloqueio efetivado em sua conta poupança. 

Depreende-se que a mesmo colacionou nos autos no id. 28968592, 

documento que comprova o alegado, visto que o documento ali 

colacionado destacou tratar-se a conta da parte executada de conta 

poupança (Conta Poupança n. 00075839-4 – Agência: 1681). Portanto, 

proceda-se o desbloqueio do valor ali penhorado, por este Juízo, por 

tratar-se de bem impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC. Como 

também dos valores irrisórios penhorados. O valor transferido para conta 

única, faculto ao credor o levantamento. Expeça-se alvará. Intime-se a 

parte autora para manifestar sobre impugnação de penhora da Instituição 

Financeira e após, conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de fevereiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003857-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVAILTON DOS SANTOS BESSA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019525-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO SOARES CAMPOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RONDON BORGES OAB - MT16606-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1019525-15.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

SA REU: SERGIO SOARES CAMPOS Vistos, etc. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se sobre pagamento voluntário nos termos do artigo 523 

do CPC e cumprimento da obrigação. Em caso positivo diga o autor. Ao 

contrário, Converto a ação em Execução de Sentença e aplico a multa de 

dez por cento e fixo honorários advocatícios em 10%(dez por cento) do 

valor do débito. Caso em que, defiro a penhora on line, devendo ser 

atualizado o débito da inicial, com as verbas acima, acrescentando 

honorários fixados, custas e despesas processuais. Havendo 

apresentação de impugnação da execução de sentença, certifique-se a 

tempestividade. Em caso de alegação unicamente, de excesso de 

execução, certifique-se sobre apresentação de planilha devida com a 

especificação do valor que entende devido, pois em caso negativo será 

liminarmente rejeitada. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035161-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CESAR ALVES DUARTE (REU)

 

Deverá a Parte Autora providenciar os requisitos necessários para 
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pesquisa no SIEL como nome da mãe do executado e data de nascimento, 

no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1005175-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EXPEDITO FERREIRA DE LIMA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1005175-51.2020.8.11.0041. AUTOR(A): EXPEDITO FERREIRA 

DE LIMA NETO REU: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Advirto o 

advogado para que o pedido seja feita por meio de petição. Mantenho 

determinação nos autos, devendo ser ali cumprido como determinado. 

Certifique-se o decurso de prazo, após conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 

14 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040637-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIZE BRUNO NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT13547-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)

 

Fica a parte requerida intimada para apresentar nos autos o contrato de 

renegociação de dívida, relativa à Operação 854104724, no prazo legal de 

05 (cinco) dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034493-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A A DE AQUINO - ME (REU)

ARONILDO ADILSON DE AQUINO (REU)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PROCEDIMENTO COMUM PRAZO: 20 DIAS AUTOS N 

1034493-50.2018.8.11.0041 AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA 

REQUERENTE(S): ITAU UNIBANCO S/A ADVOGADO DA PARTE 

REQUERENTE: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES REQUERIDO(A,S): A A DE 

AQUINO – Me e ARONILDO ADILSON DE AQUINO CITANDO(A,S): A A DE 

AQUINO - ME - CNPJ: 13.766.095/0001-09 e ARONILDO ADILSON DE 

AQUINO - CPF: 955.412.921-15 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 

10/10/2018 VALOR DA CAUSA: R$ 71.892,76 FINALIDADE: CITAÇÃO das 

partes acima qualificadas, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 

termos da presente ação que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 ( quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, apresentar resposta, 

querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: O 

Capital de Giro nº 47500656-5 foi formalizado por meio do Bankline, 

mediante digitação de senhas pessoais e intransferíveis e autenticação de 

dispositivo de segurança exclusivo, em nome de ARONILDO ADILSON DE 

AQUINO, inscrito no CPF 955.412.921-15, pessoa devidamente autorizada, 

pela Requerida, para contratar, método estipulado entre as partes como 

válido para constituição de obrigações vinculantes, nos termos do art. 10, 

§2º da MP 2200/01, conforme disposto no contrato de abertura de conta 

corrente. Ocorre que os Requeridos, apesar de insistentemente cobradas 

para solução na esfera extrajudicial, deixaram de pagar as parcelas 

devidas desde a vencida em 22/09/2014, acarretando o vencimento 

antecipado da dívida. Em razão disso, os Requeridos devem ao Autor a 

quantia de R$ 71.892,76 (setenta e um mil e oitocentos e noventa e dois 

reais e setenta e seis centavos), na data base 13/09/2018. 

ADVERTÊNCIA: Fica, ainda, advertido a parte requerida de que não sendo 

contestada a ação será considerado revel, caso em que será nomeado 

Curador Especial. Cuiabá-MT, 13 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Laura Ferreira Araújo e Medeiros Gestor(a) Judiciário(a) 

Segunda Vara Especializada Direito Bancário Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1046862-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ALVES DINIZ JUNIOR (EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO DE EXECUÇÃO PRAZO: 20 DIAS AUTOS 

N 1046862-42.2019.8.11.0041 AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL EXEQÜENTE(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB ADVOGADO DA PARTE 

EXEQÜENTE(S): LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA EXECUTADO (A,S): 

WILSON ALVES DINIZ JUNIOR CITANDO(A,S): WILSON ALVES DINIZ 

JUNIOR - CPF: 274.931.301-59 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 

17/10/2019 VALOR DO DÉBITO: 13.163,58 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo de 03 (três) dias, a contar 

da data da expiração deste edital, efetuar o pagamento da dívida (art. 829, 

CPC), ressaltando que não havendo pagamento será expedido mandado 

de penhora e o senhor Oficial de Justiça efetuará a penhora em tantos 

bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado e 

efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 

deste edital. FICA, AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo apenas 30% da execução (valor principal + custas + 

honorários) e o valor remanescente em até 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC). 

RESUMO DA INICIAL: A exequente é credora dos executados pela 

importância líquida, certa e exigível de R$ 13.163,58 (Treze mil cento e 

sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos), representada pela 

Cédula de Crédito Bancária (CCB) sob o n.137877(doc.4), e pela Ficha 

Gráfica da operação e pelo Relatório Extrato de Cliente(doc.6), conforme 

documentos anexos à petição inicia:. CCB n. 137877, emitida em 

03/04/2018, a ser liquidada em 1 (Uma) parcela, com vencimento da 

primeira parcela e única para o dia 28/09/2018, cujo valor atualizado até 

29/07/2019 é de R$ 13.163,58 (Treze mil cento e sessenta e três reais e 

cinquenta e oito centavos). Em virtude do inadimplemento do ora 

executado/devedor em cumprir suas obrigações, não liquidando as 

parcelas vencidas, apesar de inúmeras tentativas de recebimento 

amigável por meio de telefonemas, resolveu a Exequente recorrer à 

competente AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, com fulcro 

no artigos 786 e parágrafo único do NOVO CPC, e demais dispositivos 

legais atinentes à espécie. ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) 

o(a,s) executado(a,s) de que, independentemente da realização ou não da 

penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para opor(oporem) 

embargos. Não havendo resposta no prazo especificado, será decretada 

a revelia com nomeação de Curador Especial. Cuiabá - MT, 14 de fevereiro 

de 2020. Assinado Digitalmente Laura Ferreira Araújo e Medeiros Gestora 

Judiciária Segunda Vara Especializada Direito Bancário

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1060888-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J GABRIEL HERMOSA RIBEIRO - ME (REU)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS AUTOS N° 
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1060888-45.2019.8.11.0041 AÇÃO MONITÓRIA REQUERENTE(S): 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - 

SICOOB ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE: LARA CRISTINA DE 

OLIVEIRA LIMA REQUERIDO(A,S): J GABRIEL HERMOSA RIBEIRO - ME 

CITANDO(A,S): J GABRIEL HERMOSA RIBEIRO - ME - CNPJ: 

08.241.411/0001-80 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/12/2019 

VALOR DO DÉBITO: R$ 21.380,41 FINALIDADE: CITAÇÃO da parte 

requerida acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 

termos da presente ação que lhe(s) é proposta, constante da petição 

inicial e do despacho judicial adiante transcritos, para, no prazo de dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida 

pela parte autora, consistente no pagamento de R$ 21.380,41. Poderá, 

ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer embargos monitórios. 

RESUMO DA INICIAL: A empresa ré é cooperada da autora, a qual possui 

conta corrente n. 4536-5. A Cooperativa autora pactuou com a ré uma 

operação de crédito, na modalidade de Limite Rotativo para Cartão de 

Crédito - Mastercard, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ocorre que 

a empresa ré não quitou as faturas mensais, cujo saldo devedor, em 

30/4/2019, era de R$ 21.380,41; na mesma data (30/4/2019), a operadora 

do cartão transferiu para a Cooperativa o valor inadimplente, arcando esta 

com o prejuízo. O valor inadimplente totaliza a importância de R$ 

21.380,41(vinte e um mil, trezentos e oitenta reais e quarenta e um 

centavos) e continua em aberto até a data da propositura da ação, apesar 

de inúmeras tentativas de recebimento pela via amigável, daí a Autora 

recorrer ao judiciário para viabilizar seu recebimento. ADVERTÊNCIAS: 1) 

Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta de custas e 

honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a interposição de 

embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de execução 

adequado. 3) Não havendo resposta no prazo especificado será 

decretada a revelia com nomeação de Curador Especial. Cuiabá - MT, 13 

de fevereiro de 2020. Assinado Digitalmente Laura Ferreira Araújo e 

Medeiros Gestora Judiciária Segunda Vara Especializada Direito Bancário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0028415-67.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISVAL L DA CUNHA - ME (EXECUTADO)

FRANCISVAL LOURENCO DA CUNHA (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARILCE MORAIS RAMOS OAB - 327.423.041-34 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0028415-67.2012.8.11.0041. EXEQUENTE: KIRTON BANK S/A BANCO 

MULTIPLO EXECUTADO: FRANCISVAL L DA CUNHA - ME ESPÓLIO: 

FRANCISVAL LOURENCO DA CUNHA REPRESENTANTE: ARILCE MORAIS 

RAMOS Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, 

concluso. CUIABÁ, 14 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0033787-89.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUERRERO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

PATRIMONIAL RIBEIRO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PALOMA SOARES LAGO OAB - MT37223-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0033787-89.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: GUERRERO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP, 

PATRIMONIAL RIBEIRO LTDA Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, 

sem prorrogação. Após, conclusos. CUIABÁ, 14 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1052211-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOMINGOS GALIANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1052211-26.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ANTONIO DOMINGOS 

GALIANO REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Certifique-se sobre a 

tempestividade do recurso de apelação, que é processado no efeito 

suspensivo. Intime-se o apelado para responder no prazo de Lei. Após, 

remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, para apreciação. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006363-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON DIEGO RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, não podendo o bem ser remetido a 

outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, 

sob pena de bloqueio on line do valor do bem. Expeça-se o necessário, 

depositando em mãos do autor o bem apreendido. Faculto ao meirinho o 

arrombamento e reforço policial, se necessário e as faculdades do artigo 

212 e seus parágrafos do CPC. NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O 

MEIRINHO INFORMAR SE O REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência 

ao Requerido, que no prazo de cinco dias, depois de efetivada a liminar, 

poderá purgar a mora pela integralidade da dívida atualizada, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não 

ocorra a purgação de mora, no prazo acima consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, 

expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou terceiro por ele indicado, livre de ônus da propriedade fiduciária. 

Cite-se também o Requerido, para apresentar resposta, no prazo de 

quinze dias da execução da liminar. Consigne-se no mandado que a 

resposta deve ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da 

faculdade do § 2º da referida Lei, caso entenda ter havido pagamento a 

maior e desejar restituição. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14.02.20

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006374-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEY BISPO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1006374-11.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: EDNEY BISPO DA SILVA Vistos, etc. 

Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de distribuição 

da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em caso 

negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo 

manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: 

Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, não podendo o bem ser remetido a 

outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, 

sob pena de bloqueio on line do valor do bem. Expeça-se o necessário, 

depositando em mãos do autor o bem apreendido. Faculto ao meirinho o 

arrombamento e reforço policial, se necessário e as faculdades do artigo 

212 e seus parágrafos do CPC. NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O 

MEIRINHO INFORMAR SE O REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência 

ao Requerido, que no prazo de cinco dias, depois de efetivada a liminar, 

poderá purgar a mora pela integralidade da dívida atualizada, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não 

ocorra a purgação de mora, no prazo acima consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, 

expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou terceiro por ele indicado, livre de ônus da propriedade fiduciária. 

Cite-se também o Requerido, para apresentar resposta, no prazo de 

quinze dias da execução da liminar. Consigne-se no mandado que a 

resposta deve ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da 

faculdade do § 2º da referida Lei, caso entenda ter havido pagamento a 

maior e desejar restituição. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de fevereiro 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006289-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. BANDEIRA DA SILVA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1006289-25.2020.8.11.0041. AUTOR: V. BANDEIRA DA SILVA - ME REU: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A Vistos, ec. Defiro a justiça 

gratuita. Ante-se. Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de 

plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de 

probabilidade do direito e perigo de dano. Nem mesmo, o risco de resultado 

útil ao processo restou evidenciado. No caso é indispensável a resposta 

do requerido para verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa. 

De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de 

demais provas para aquilatar a verdade real. Não se trata de direito 

instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição. 

Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da 

tutela. Diante do exposto, indefiro a tutela urgência. De outra banda, 

denota-se que a questão posta na inicial se assemelha a outros 

processos distribuídos nesta Vara Especializada e desde a entrada em 

vigor no NCPC, nenhum acordo aqui foi chancelado, tornando inócua a 

designação de audiência de mediação. Assim, cite-se para responder, 

constando às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de 

fevereiro de 2020 Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1006317-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REVANILDO DIVINO SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1006317-90.2020.8.11.0041. AUTOR(A): REVANILDO DIVINO SOUZA 

SILVA REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos, etc. 

Defiro pedido de Justiça Gratuita. Anote-se. Compulsando os autos 

verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, 

diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. Nem 

mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado. De plano 

não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais 

provas para aquilatar a verdade real. Não se trata de direito instantâneo 

que quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, 

não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela. Não 

cabe neste momento da ação, fazer pré-julgamento, entretanto, diante dos 

encargos especificados na inicial, não de plano que afirmar que os 

referidos violam disposição legal. Não vejo elemento plausível a conceder 

a consignação de pagamento, em valores pretendidos na inicial, para 

excluir a mora, primeiro, porque não existe demonstração de recusa do 

Requerido em receber o contratado e tão pouco, há como afirmar nesta 

fase processual, que o valor pretendido, reflete ao devido. Até então, não 

existe convicção deste Juízo a desconsiderar o contrato firmado, 

necessário se faz aquilatar demais provas para se chegar à verdade real. 

Ademais, diante da atual jurisprudência do STJ, corroborado com a 

redação da Súmula 596 do STF e da Súmula Vinculante 7, a simples 

alegação de que os juros pactuados são abusivos, não tem o condão de 

levar a presunção de que a taxa é efetivamente desproporcional. Desta 

forma, é inviável neste primeiro momento, apenas com base nas provas 

documentais produzidas pelo autor, presumir que a taxa pactuada é 

excessiva. Portanto, não havendo prova de que os juros pactuados são 

abusivos, não vislumbro verossimilhança quanto a esta alegação, razão 

pela qual, não há como excluir a restrição cadastral. Entretanto, faculto o 

depósito do valor incontroverso pretendido na inicial, sem afastar a mora. 

Em relação à manutenção de posse, primeiramente constata-se que o 

referido pleito está diretamente relacionado à descaracterização da mora, 

já que existindo a mora, é plenamente devido o procedimento judicial de 

busca e apreensão (Súmulprocedimento a 72 do STJ). Partindo desta 

premissa e com fulcro as disposições consolidadas no STJ (REsp 

1.061.530/RS), a manutenção da posse somente é devida quando 

presente a verossimilhança quanto a abusividade de encargos incidentes 

durante o período da normalidade contratual, contudo, conforme 

argumentos acima, não é verossímil a alegação de abusividade dos 

encargos contratados, restando prejudicada a pretensão posta na inicial 

como tutela antecipada. Diante do exposto, faculto o depósito como ali 

pretendido, sem afastar a mora. Deverá o depósito ser efetivado no prazo 

legal, sob pena de desconsiderar esta autorização. Considerando que 

desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo foi homologado nesta 

Vara Especializada, tornando dispensável o ato de mediação, tendo em 

vista a falta de composição nesta espécie de avença aqui discutida, razão 

pela qual, dispenso o ato referido, nada impossibilitando no decorrer do 

processo sua designação. Cite-se para responder, constando às 

advertências legais. Intime-se. Cumpra-se CUIABÁ, 14 de fevereiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006426-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDYANNE ALEXANDRE MOREIRA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 0 6 4 2 6 - 0 7 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LEIDYANNE 

ALEXANDRE MOREIRA Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do 

recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número 

único do processo. Em caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato 

em quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se, não havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, 

cumpra-se determinação abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar 

demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, pois apesar de 

notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, 

autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, não podendo o 

bem ser remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de 

purgação de mora, sob pena de bloqueio on line do valor do bem. 

Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor o bem 

apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, se 

necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. NÃO 

HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, 

no prazo acima consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou terceiro por ele indicado, 

livre de ônus da propriedade fiduciária. Cite-se também o Requerido, para 

apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. 

Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que 

o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036830-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

Heber Aziz Saber OAB - MT9825-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1036830-75.2019.8.11.0041. AUTOR(A): LUCIANO DE LARA REU: BANCO 

BMG S.A Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos 

fundamentos já exaustivamente elencados na referida sentença, 

inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Assim, 

cumpra-se a referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 14 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027011-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABELARDO AUGUSTO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1027011-17.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ABELARDO AUGUSTO RIBEIRO 

REU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos, etc. Recebo os 

embargos de declaração, se no prazo, certifique-se. Entretanto, 

analisando seus argumentos verifica-se que não são capazes de alterar a 

sentença prolatada a qual mantenho pelos seus próprios fundamentos, 

devendo ser cumprido como ali consignado, em todos seus termos. Não 

cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos fundamentos já 

exaustivamente elencados na referida sentença, inexistindo omissão, 

contradição ou obscuridade a ser sanada. Assim, cumpra-se a referida 

em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de fevereiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1055677-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE PHILIPE REZENDE (EMBARGANTE)

AIGLA - DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES EIRELI - ME 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1055677-28.2019.8.11.0041. EMBARGANTE: AIGLA - 

DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES EIRELI - ME, ANDRE 

PHILIPE REZENDE EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. A 

parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no prazo de quinze 

dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. Entretanto, deixou 

transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso processual que somente 

a ele compete, demonstrando não ter interesse no desfecho da ação, 

complementando a inicial. Assim, não há como dar prosseguimento a 

demanda, sem que o autor emende a exordial como documentos 

necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial e Julgo 

EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo autor. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de fevereiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056611-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON MENDES PINHO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA OAB - MT11761-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1056611-83.2019.8.11.0041. AUTOR(A): JOELSON MENDES 

PINHO DA COSTA REU: BANCO J. SAFRA S.A Vistos, etc. A parte autora 

foi intimada para manifestar nos autos, no prazo de quinze dias, para 

emendar a inicial, como determinado no feito. Entretanto, deixou 
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transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso processual que somente 

a ele compete, demonstrando não ter interesse no desfecho da ação, 

complementando a inicial. Assim, não há como dar prosseguimento a 

demanda, sem que o autor emende a exordial como documentos 

necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial e Julgo 

EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo autor. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de fevereiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1055571-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIANE ARRUDA ESTERY (EMBARGANTE)

ROSTER INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLE FROHLICH SOARES OAB - RS109254 (ADVOGADO(A))

BIANCA ANDRADE DE CASTRO OAB - RS67690 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAGGI S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EMBARGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1055571-66.2019.8.11.0041. EMBARGANTE: ROSTER 

INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, SILVIANE 

ARRUDA ESTERY EMBARGADO: AMAGGI S.A. - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, etc. A parte autora foi intimada 

para manifestar nos autos, no prazo de quinze dias, para emendar a 

inicial, como determinado no feito. Entretanto, deixou transcorrer o prazo 

assinalado, sem dar impulso processual que somente a ele compete, 

demonstrando não ter interesse no desfecho da ação, complementando a 

inicial. Assim, não há como dar prosseguimento a demanda, sem que o 

autor emende a exordial como documentos necessários para a ação. 

Diante do exposto, Indefiro a inicial e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do 

artigo 485-I do CPC. Custas pelo autor. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001773-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUBER DE OLIVEIRA FIGUEIREDO (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1001773-59.2020.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO CRUZEIRO DO 

SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL REU: GLAUBER DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos 

autos, no prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado 

no feito. Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar 

impulso processual que somente a ele compete, demonstrando não ter 

interesse no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há 

como dar prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial 

como documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a 

inicial e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas 

pelo autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0031200-94.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA ATAIDE DE MATOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 0031200-94.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CONSEG 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: JOAO BATISTA 

ATAIDE DE MATOS Vistos, etc. Considerando que a parte executada 

satisfez a obrigação, conforme anunciado pelo exequente, Julgo EXTINTO 

o processo com fulcro no que determina o artigo 924-II do CPC. Custas 

conforme acordado. Proceda-se levantamento de penhora, se existente 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de fevereiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0022542-86.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIDAL DA FONSECA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES OAB - MT1-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 0022542-86.2012.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. EXECUTADO: VIDAL DA FONSECA & CIA LTDA - ME 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, e ainda, diante da anuência tática da parte 

executada, com relação ao débito em aberto, Julgo por Resolução de 

Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. Custas conforme 

acordado. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009194-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS CEZAR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011913-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SUZIENE MARIA DA SILVA OLIVEIRA (REU)

ELDEBERTO DE OLIVEIRA (REU)

GILBERTO RUI DE OLIVEIRA (REU)

G E INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - EPP (REU)
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PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1040852-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

(EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029200-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H.M.R. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME (EXECUTADO)

WILSON OLIVEIRA SOBRINHO (EXECUTADO)

MIRTA ROTHER (EXECUTADO)

 

Intimo a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para juntar aos autos 

guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga, nos 

termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015795-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

IDALIO NEVES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016238-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMIL BENEDITO MARINHO CORREA FILHO (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011169-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANA SEGATTO MOREIRA OAB - MG157513 (ADVOGADO(A))

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS MARINHO DE BARROS (REU)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021930-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE CARNES VIANA LTDA (EXECUTADO)

VICTOR GIOVANNI FACCHIANO VIANA (EXECUTADO)

 

CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇAO DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR SOBRE A CERTIDAO NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA NO PRAZO DE 05 DIAS

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019271-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TRIADE ATACADO E VAREJO LTDA - ME (EXECUTADO)

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (EXECUTADO)

ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

CERTIFICO QUE NESTA DATA PROCEDO A INTIMAÇAO DA PARTE 

AUTORA PARA MANIFESTAR NO PRAZO DE 05 DIAS SOBRE A 

CERTIDAO NEGATIVA DO SR.OFICIAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022529-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARROS MERCEARIA E COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI (REU)

 

CERTIFICO QUE INTIMO A PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE O 

QUE ENTENDER DE DIREITO SOBRE A CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, 

NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015396-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIMPE FACIL SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP (REU)

FRANCISCO ABELARDO DOS SANTOS (REU)

 

CERTIFICO QUE NESTA DATA INTIMO A PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR SOBRE A CERTIDAO NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA NO PRAZO DE 05 DIAS

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018731-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO (EXECUTADO)

 

CERTIFICO QUE NESTA DATA INTIMO A PARTE AUTORA MANIFESTAR O 

QUE ENTENDER DE DIREITO SOBRE A CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, 

NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1034576-03.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MIGUEL SABINO FILHO (REQUERENTE)

ANTONIO MIGUEL SABINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT6351-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇAO DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR O QUE ENTENDER DE DIREITO SOBRE A 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004364-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO FRANCA LOPES (REU)

 

Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora/credora no 

prazo de cinco dias, para manifestar sobre a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014134-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE DAS DORES DO NASCIMENTO - ME (EXECUTADO)

REGIANE DAS DORES DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora/credora no 

prazo de cinco dias, para manifestar sobre a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032220-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON DA SILVA RODRIGUES (EXECUTADO)

RB PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030895-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRUPO Z2 IMPORTACAO E EXPORTACAO ELETRO-ELETRONICOS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

ALESSANDRA SATURNINO DE SOUZA COZZOLINO (EXECUTADO)

MICHELE COZZOLINO JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIZA NASCIMENTO LIMA OAB - RJ42689 (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte autora para manifestar sobre a Exceção de 

Pré-Executividade, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058819-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIANA DE LARA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA OAB - MT4338-O 

(ADVOGADO(A))

ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA OAB - MT6009-A (ADVOGADO(A))

CAMILA CARAM LAURINDO OAB - MT21522/O (ADVOGADO(A))

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038017-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARENIL PINHEIRO SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046425-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABIGAIL MARIA CORREA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035532-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVIA ELIANE DE ABREU (EXECUTADO)

N E DE ABREU - ME (EXECUTADO)

JOAO BATISTA MARCOS DE ABREU (EXECUTADO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 30 

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

NUNES DE FIGUEIREDO PROCESSO n. 1035532-19.2017.8.11.0041 Valor 

da causa: R$ 168.748,43 ESPÉCIE: [Mútuo]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 EXECUTADOS: Nome: N E DE ABREU - ME Endereço: 

Rua Engenheiro Ricardo Franco, 100, Centro-Norte, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-000 Nome: JOAO BATISTA MARCOS DE ABREU Endereço: Rua 

Engenheiro Ricardo Franco, 100, Centro-Norte, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-000 Nome: NIVIA ELIANE DE ABREU Endereço: Rua Engenheiro 

Ricardo Franco, 100, Centro-Norte, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DOS EXECUTADOS, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação executiva que lhes é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito no valor de R$ 215.855,50 (duzentos 

e quinze mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos - 

atualizado em 25/09/2018), com atualização monetária e juros, ou nomear 

bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de 

lhe serem penhorados tantos bens quantos necessários para a satisfação 

da dívida. RESUMO DA INICIAL: A executada firmou com o exeqüente em 

19/03/2017 um “Instrumento Particular de Confissãod e Dívida” 1 

(documento anexo), no valor de R$ 158.325,42 (cento e cinquenta e oito 

mil, trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos), prazos e 

condições mutuamente ajustadas pelas partes, constantes no corpo da 

mencionada cédula. Consoante se infere dos documentos acostados, o 

executado não adimpliu a prestação vencida em 16/08/2017, ficando em 

mora desde então, tornando-se, pois, devedor do principal e dos 

acessórios, que importaram até o seu vencimento na quantia de R$ 

163.343,82 (cento e sessenta e três mil, trezentos e quarenta e três reais 

e oitenta e dois centavos), que devidamente corrigida pelo INPC, 

acrescidas de juros de mora à base de 1% (um por cento) ao mês e multa 

contratual à base de 2% (dois por cento), perfazem a quantia de R$ 

168.748,43 (cento e sessenta e oito mil, setecentos e quarenta e oito reais 

e quarenta e três centavos). O Exequente usou de todos os meios 

suasórios na tentativa de receber o seu crédito que representa dívida 

líquida, certa e exigível conforme disciplina o art. 28 da Lei 10.931/2004. 

Porém, foram inúteis seus esforços, não lhe restando outra alternativa, 

senão a busca da tutela jurisdicional, em face do vencimento da dívida 

sem seu respectivo cumprimento. Pelo exposto, requer digne-se Vossa 

Excelência determinar a citação do executado para que, no prazo de 03 

(três) dias, paguem a importância R$ 168.748,43 (cento e sessenta e oito 

mil, setecentos e quarenta e oito reais e quarenta e três centavos), 

relativa ao total do débito devidamente atualizado, até a data da 

propositura da presente ação, em observância à disposição do inciso I, 

alíneas a, b e c do artigo 798 do CPC, acrescida de juros moratórios de 1% 

ao mês, correção monetária pelo índice oficial vigente, multa contratual de 

2%, mais as custas e despesas processuais, honorários advocatícios, 

estes a serem arbitrados no percentual de 10% (dez por cento), nos 

termos do artigo 827, do CPC, sob pena de penhora em tantos bens 

quantos bastem para a garantia do pagamento da divida, procedendo 

desde logo sua avaliação, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 829 do 

CPC e de acordo com as novas modificações introduzidas pela lei n º 

13.105, de 16 de março de 2015. DECISÃO: Vistos etc. Inicialmente, nos 

termos do Provimento n.º 22/2016-CGJ, intime-se a parte exequente para 

promover a vinculação da guia de recolhimento das custas e taxa judiciais 

de distribuição da ação, ressaltando-se que a guia está disponível no site 

eletrônico www.tjmt.jus.br no link emissão de guia eletrônica, sendo 

obrigatória a inclusão do número do processo ora distribuído. Após a 

emissão da guia ela deverá ser juntada ao processo em no máximo 

sessenta (60) minutos. Não sendo juntada a guia acompanhada do 

respectivo recolhimento no prazo estabelecido no art. 290, do NCPC, em 

quinze (15) dias, haverá o cancelamento da distribuição da presente 

demanda.Pois bem. Comprovado o pagamento das custas iniciais, citem-se 

os executados, na forma requerida na inicial para, no prazo de 03 (três) 

dias, pagar o débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos 

bastem para a quitação da dívida. Por ocasião da constrição patrimonial 

referenciada deverá o Sr. Meirinho proceder também à avaliação dos bens 

penhorados, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos, intimando, na 

mesma oportunidade, os executados, consoante o disposto no artigo 829, 

§1º, do CPC e para os fins do artigo 914, do mesmo diploma legal. Após, 

intime-se o credor da aludida penhora. Fixo de plano, os honorários 

advocatícios em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor do débito, e 

para as hipóteses de pronto pagamento, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade.Intime-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2017. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Ficam advertidos os executados de que, expirado o prazo deste edital de 

citação, terão prazo de 15 dias para oporem embargos. CUIABÁ, 14 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016603-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA INES BONATTO CELANT (EXECUTADO)

MARIA INES BONATTO CELANT 38401630134 (EXECUTADO)

JAMES INGRAHAM HOLLAND (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000021-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BUENO MUSSI & CIA LTDA - ME - ME (REU)

PATRICIA BUENO MUSSI (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023669-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVIA CALZOLARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER OAB - MT0017905A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

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

TOLEDO RIBEIRO JUNIOR PROCESSO n. 1023669-95.2019.8.11.0041 Valor 

da causa: R$ 360.000,00 ESPÉCIE: [Bancários]->PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: NIVIA CALZOLARI Endereço: RUA 

FLORIANO PEIXOTO, 389, Ed. Porto Madero, CENTRO, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78700-040 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO 

Endereço: RUA BENEDITO AMÉRICO DE OLIVEIRA, Nucleo Administrativo 

Cidade de Deus, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06028-080 Senhor(a): 

REU: BANCO BRADESCO A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo passivo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: designo audiência de conciliação, para o dia 

14/04/2020 às 15:00 horas, para tentativa de composição nos presentes 

autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

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

portando documentos pessoais. CUIABÁ, 14 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017570-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANUZA RIBEIRO DA MATA (EXECUTADO)

VANUZA RIBEIRO DA MATA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1017570-17.2016.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Siel, visto que este juízo não possui 

convênio com o referido sistema. II - Defiro a consulta dos dados 

cadastrais das executadas pelo Sistema Bacenjud (Banco Central), e para 

tanto, procedo à consulta: - Vanuza Ribeiro da Mata ME - CNPJ nº 

06.084.645/0001-36. - Vanuza Ribeiro da Mata - CPF nº 069.652.288-81. 

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação das executadas, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante 

determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Intime-se e 

cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034718-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELMA REGINA SOARES QUINTAS DA NOBREGA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1034718-07.2017.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto que este sistema 

destina-se às restrições judiciais de veículos e não à consulta de 

endereços. II - Defiro a consulta dos dados cadastrais da executada pelo 

Sistema Bacenjud (Banco Central), e para tanto, procedo à consulta: - 

Telma Regina Soares Quintas da Nobrega - ME - CNPJ nº 

09.004.530/0001-82. Assim, visto que a resposta acima acompanha esta 

decisão, intime-se o exequente para que se manifeste e dê andamento ao 

feito, procedendo à citação da executada, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. 

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026433-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SABINO DA SILVA - EPP (EXECUTADO)

JOSE SABINO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1026433-25.2017.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Siel, visto que este juízo não possui 

convênio com o referido sistema. II - Defiro a consulta dos dados 

cadastrais dos executados pelo Sistema Bacenjud (Banco Central), e para 

tanto, procedo à consulta: - José Sabino da Silva - EPP - CNPJ nº 

05.556.056/0001-40. - José Sabino da Silva - CPF nº 160.493.571-53. 

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante 

determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Intime-se e 
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cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037727-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSSI RIBEIRO & MELO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1037727-06.2019.8.11.0041. REQUERENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

REQUERIDO: ROSSI RIBEIRO & MELO LTDA - ME Despacho Vistos etc. I – 

Indefiro o pedido de consulta às concessionárias de energia e de 

saneamento, visto que as referidas empresas não possuem convênio 

firmado com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso. II – Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Cartório Eleitoral, tendo em vista que este 

Juízo não possui convênio com o referido Sistema. III – Indefiro o pedido de 

consulta às operadoras de telefonia, visto que as referidas empresas não 

possuem convênio firmado com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso. IV – 

Defiro a consulta dos dados cadastrais da requerida pelo Sistema Infojud 

(Delegacia da Receita Federal) e Sistema Bacenjud (Banco Central), e 

para tanto, procedo à consulta: - Rossi Ribeiro & Melo Ltda Me – CNPJ n. 

18.270.667/0001-70. Assim, visto que a resposta acima acompanha esta 

decisão, intime-se o requerente para que se manifeste e dê andamento ao 

feito, procedendo à citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, 

sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029823-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER GARCIA BELUFI (REQUERENTE)

URDERICO BELUFI (REQUERENTE)

DAGOBERTO GARCIA BELUFI (REQUERENTE)

MARIA GARCIA CASTILHO BELUFI (REQUERENTE)

EDILENE GARCIA BELUFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SILVA SOUTO OAB - MT14019-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL SILVA SOUTO OAB - MT14018-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))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017570-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANUZA RIBEIRO DA MATA (EXECUTADO)

VANUZA RIBEIRO DA MATA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1017570-17.2016.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Siel, visto que este juízo não possui 

convênio com o referido sistema. II - Defiro a consulta dos dados 

cadastrais das executadas pelo Sistema Bacenjud (Banco Central), e para 

tanto, procedo à consulta: - Vanuza Ribeiro da Mata ME - CNPJ nº 

06.084.645/0001-36. - Vanuza Ribeiro da Mata - CPF nº 069.652.288-81. 

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação das executadas, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante 

determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Intime-se e 

cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034718-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELMA REGINA SOARES QUINTAS DA NOBREGA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1034718-07.2017.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto que este sistema 

destina-se às restrições judiciais de veículos e não à consulta de 

endereços. II - Defiro a consulta dos dados cadastrais da executada pelo 

Sistema Bacenjud (Banco Central), e para tanto, procedo à consulta: - 

Telma Regina Soares Quintas da Nobrega - ME - CNPJ nº 

09.004.530/0001-82. Assim, visto que a resposta acima acompanha esta 

decisão, intime-se o exequente para que se manifeste e dê andamento ao 

feito, procedendo à citação da executada, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. 

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026433-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SABINO DA SILVA - EPP (EXECUTADO)

JOSE SABINO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1026433-25.2017.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Siel, visto que este juízo não possui 

convênio com o referido sistema. II - Defiro a consulta dos dados 

cadastrais dos executados pelo Sistema Bacenjud (Banco Central), e para 

tanto, procedo à consulta: - José Sabino da Silva - EPP - CNPJ nº 

05.556.056/0001-40. - José Sabino da Silva - CPF nº 160.493.571-53. 

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante 

determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Intime-se e 

cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037727-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSSI RIBEIRO & MELO LTDA - ME (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1037727-06.2019.8.11.0041. REQUERENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

REQUERIDO: ROSSI RIBEIRO & MELO LTDA - ME Despacho Vistos etc. I – 

Indefiro o pedido de consulta às concessionárias de energia e de 

saneamento, visto que as referidas empresas não possuem convênio 

firmado com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso. II – Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Cartório Eleitoral, tendo em vista que este 

Juízo não possui convênio com o referido Sistema. III – Indefiro o pedido de 

consulta às operadoras de telefonia, visto que as referidas empresas não 

possuem convênio firmado com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso. IV – 

Defiro a consulta dos dados cadastrais da requerida pelo Sistema Infojud 

(Delegacia da Receita Federal) e Sistema Bacenjud (Banco Central), e 

para tanto, procedo à consulta: - Rossi Ribeiro & Melo Ltda Me – CNPJ n. 

18.270.667/0001-70. Assim, visto que a resposta acima acompanha esta 

decisão, intime-se o requerente para que se manifeste e dê andamento ao 

feito, procedendo à citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, 

sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002360-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

APIS COMERCIO INFORMATICA EIRELI (EXECUTADO)

RONALDO MANOEL DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Correspondência devolvida, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032691-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR DE JESUS MODESTO EIRELI - ME (EXECUTADO)

NAIR DE JESUS MODESTO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora por meio de seu patrono 

para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, sob pena de 

desinteresse no prosseguimento da ação e desistência do feito, 

ensejando sentença sem julgamento do mérito nos termos do art.485 do 

CPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029748-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DOS ANJOS BRANDAO (EXECUTADO)

M. DOS. A. BRANDAO EIRELI (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão NEGATIVA 

encartada aos autos, sob pena de desinteresse no prosseguimento do 

feito e extinção nos termos do art 485 do NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033150-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KENIA CRISTINA MEISTER (EXECUTADO)

KENIA CRISTINA MEISTER 01443591114 (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão NEGATIVA 

encartada aos autos, sob pena de desinteresse no prosseguimento do 

feito e extinção nos termos do art 485 do NCPC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037993-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OENIR MADALENA DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Heber Aziz Saber OAB - MT9825-O (ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que a Contestação apresentada nos presentes autos, 

foi protocolada tempestivamente. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora se manifestar sobre a Contestação juntada nos presentes autos, 

dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011938-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEWGLOSSY COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista a juntada da petição de fls 29 indicando endereço 

em Comarca diversa de Cuiabá contudo no Estado de Mato Grosso e 

tratar-se de autos distribuídos pelo PJE, em atendimento a PORTARIA CGJ 

Nº 142/2019, a qual regulamenta o cumprimento de mandados judiciais em 

comarca diversa à do juízo de origem, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora efetuar o depósito de diligência para condução do Oficial de 

Justiça em conformidade com a Portaria 142/2019, sendo que o 

pagamento deverá ser realizado VIA EMISSÕES DE GUIAS ON LINE no site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” por 

meio da opção “cumprir diligência na: outra comarca” e informar os dados 

do zoneamento para o devido cumprimento ”, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de desinteresse na realização do feito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021552-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))
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JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIKO DOUGLAS BUENO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão NEGATIVA 

encartada aos autos, sob pena de desinteresse no prosseguimento do 

feito e extinção nos termos do art 485 do NCPC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036080-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA GOTALDO RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que a Contestação apresentada nos presentes autos, 

foi protocolada tempestivamente. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora se manifestar sobre a Contestação juntada nos presentes autos, 

dentro do prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006364-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOVALDO GONCALVES DE SOUZA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1006364-64.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

somente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção 

e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006364-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOVALDO GONCALVES DE SOUZA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1006364-64.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

somente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção 

e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038588-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLOR DE LIZ-ARTIGOS DO VESTUARIO E PERFUMARIA LTDA. - ME 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão NEGATIVA 

encartada aos autos, sob pena de desinteresse no prosseguimento do 

feito e extinção nos termos do art 485 do NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013988-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILUCI DA CONCEICAO MOREIRA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão NEGATIVA 

encartada aos autos, sob pena de desinteresse no prosseguimento do 

feito e extinção nos termos do art 485 do NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1042948-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DENIZE SOUZA CARVALHO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão NEGATIVA 

encartada aos autos, sob pena de desinteresse no prosseguimento do 

feito e extinção nos termos do art 485 do NCPC, BEM COMO para 

COMPLEMENTAR o deposito das diligências para condução do Oficial de 

Justiça comprovando nos autos do depósito da referida diligencia 

consoante requerido na certidão de ID 26204597

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005998-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ENITE KAISER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL OAB - MT12764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1005998-25.2020.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Observo que a 

presente demanda decorre de relação subjacente não adstrita à relação 

tipicamente bancária. Entrementes, com o provimento n. 004/2008 do 

Conselho da Magistratura este Juízo passou a ter competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independente do polo processual que 

ocupem. Nessa linha de intelecção, dispõe inciso I, artigo 1º, do 

supracitado provimento, senão vejamos: “Art. 1º. Atribuir, com fundamento 
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nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da 

Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova 

competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de 

Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I – as 

Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. (...) § 2º. Excluem-se da competência dessas unidades 

as ações de competência de reparação de danos em que o segurado 

denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando 

esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; 

de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de 

natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado 

especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a 

critério do autor.” (grifo nosso) Nesse diapasão, tenho que, em se 

tratando esta ação de declaratória de inexistência de débito com pedido de 

restituição em dobro c/c exibição de documento e indenização por danos 

morais com pedido de tutela de urgência proposta por Maria Enite Kaiser 

em face de Banco BMG S/A, APENAS de responsabilidade civil, cujo 

objeto da lide não atende às especificações da competência desta vara, a 

declaração de incompetência e a determinação de redistribuição é medida 

que se impõe. Não há qualquer menção na presente ação acerca de 

revisão contratual, pretendendo o requerente tão somente a declaração 

de inexistência de débito, a repetição do indébito na forma dobrada e 

indenização por danos morais, não havendo quaisquer discussões acerca 

dos contratos firmados, de natureza bancária/financeira. Neste sentido 

temos os julgados de conflitos negativos de competência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES PELA ADMINISTRADORA 

DE CARTÃO DE CRÉDITO – OPERAÇÃO DE NATUREZA CIVIL E 

COMERCIAL – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DE FEITOS GERAIS DA 

CAPITAL – CONFLITO PROCEDENTE. 1 - Em 22/01/2008, o Órgão Especial 

aprovou a Resolução 004/2008/CM, que atribuiu a competência e 

denominação às Varas Especializadas de Direito Bancário, ficando com 

competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a 

causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras 

subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo 

processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes. 2 - No 

caso concreto, conquanto a empresa seja administradora de Club Mais 

cartão de crédito, o fato é que a transação questionada na Ação de 

Reparação de Danos n. 1002196-87.2018.8.11.0041 não tem natureza 

bancária, e sim eminentemente comercial, o que, por si só, exclui a 

competência do Juízo Suscitante. (TJMT – Primeira Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Privado - CC 1013123-07.2019.8.11.0000 – Rel. 

Desª. Clarice Claudino da Silva - Julgado em 05/12/2019) (grifo nosso) 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – NATUREZA 

EMINENTEMENTE CIVIL – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E NÃO DA 

VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO 

PROCEDENTE. Não restando configurada nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 1º, § 1º do Provimento nº 04/2008/CM, deve a 

competência da Vara Cível de Feitos Gerais ser reconhecida para 

processar e julgar as ações de natureza eminentemente civil. Para que o 

feito tramite perante a Vara Especializada não basta que em um dos polos 

da lide figure uma instituição financeira, mas sim que a matéria tratada nos 

autos seja de natureza bancária. (TJMT - Segunda Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Privado - CC 39636/2015 – Rel. Desª. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 06/08/2015 – DJE 

do dia 14/08/2015) (grifo nosso) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MATÉRIA 

ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – 

APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO § 2º, I DO ART. 1º DO PROVIMENTO 

004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. 

Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário, mas trata de 

indenização por repetição de indébito, a competência para o 

processamento é da Vara Cível.” (TJMT – CC 59318/2015, Relator: DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/06/2015, Publicado 

no DJE 30/06/2015) (grifo nosso) CONFLITO DE COMPETÊNCIA – 

NEGATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE 

PEDIDO DE NATUREZA BANCÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – 

POSSIBILIDADE – CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A simples 

colocação da instituição financeira no polo passivo da lide não estabelece, 

por si só, a competência da Vara Especializada em Direito Bancário. 2. Há 

necessidade, ainda que se discuta a negativa efetivação de contrato, que 

a parte também formule pedido de natureza bancária. 3. Incidência do art. 

1º, I, § 2º, do Provimento 004/2008. (TJMT – PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 32497/2015 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA CAPITAL 

- Data de Julgamento: 06-04-2015 - EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO) (grifo nosso) “PROCESSO CIVIL – CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO – ARTIGO 1º, I, §1º, DO PROVIMENTO Nº. 004/2008/CM – 

VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – COMPETÊNCIA – 

PEDIDO IMPROCEDENTE. A definição da competência das Varas 

Especializadas em Direito Bancário faz-se, de modo expresso, pela 

indicação da matéria que lhe cabe e não pela atividade econômica das 

partes.” TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 83921/2009 - CLASSE CNJ - 

221 – COMARCA CAPITAL - Data de Julgamento: 02-9-2010 EXMO. SR. 

DES. MÁRCIO VIDAL) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PROVIMENTO Nº 

004/2008/CM - VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – AÇÃO 

REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO - DIREITO DE NATUREZA 

NITIDAMENTE FINANCEIRA - CONFLITO PROCEDENTE. A competência das 

varas especializadas de direito bancário se mede pela especialidade da 

matéria e não pela atividade econômica das partes.” (TJMT – PRIMEIRA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA Nº 110200/2009 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA 

CAPITAL - Data de Julgamento: 11-6-2010 - EXMO. SR. DES. ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI) Isso posto, reconheço e declaro a incompetência deste 

Juízo para continuar processando esta demanda, em relação ao polo 

passivo, que se visa constituir, devendo ser estes autos remetidos ao 

cartório distribuidor para que seja realizada a redistribuição do mesmo ao 

Juízo Cível competente. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. A/Cuiabá, 14 

de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1002250-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIANO CORREA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - MT15999-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002250-53.2018.8.11.0041. AUTOR(A): VALERIANO CORREA DE 

MORAES REU: BANCO VOTORANTIM S.A. Decisão Interlocutória Vistos 

etc. Expeça-se o competente alvará para levantamento da quantia 

depositada nestes autos, em favor do patrono do exequente, devendo ser 

transferido na conta e agência indicada na petição junto ao ID 24898285. 

Após. certifique o trânsito em julgado da sentença proferida junto ao ID 

27819743, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os presentes autos, 

com as cautelas de estilo. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005915-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DILSON LEAL SILVA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES OAB - MT12724-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1005915-09.2020.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Observo que a 

presente demanda decorre de relação subjacente não adstrita à relação 

tipicamente bancária. Entrementes, com o provimento n. 004/2008 do 

Conselho da Magistratura este Juízo passou a ter competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independente do polo processual que 

ocupem. Nessa linha de intelecção, dispõe inciso I, artigo 1º, do 

supracitado provimento, senão vejamos: “Art. 1º. Atribuir, com fundamento 

nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da 

Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova 

competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de 

Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I – as 

Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. (...) § 2º. Excluem-se da competência dessas unidades 

as ações de competência de reparação de danos em que o segurado 

denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando 

esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; 

de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de 

natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado 

especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a 

critério do autor.” (grifo nosso) Nesse diapasão, tenho que, em se 

tratando esta ação de repetição de indébito c/c indenização por danos 

morais e pedido de liminar proposta por Dilson Leal Silva Filho em face de 

Banco Bradesco S/A, APENAS de responsabilidade civil, cujo objeto da 

lide não atende às especificações da competência desta vara, a 

declaração de incompetência e a determinação de redistribuição é medida 

que se impõe. Não há qualquer menção na presente ação acerca de 

revisão contratual, pretendendo o requerente tão somente a obrigação de 

fazer, a repetição do indébito na forma dobrada e indenização por danos 

morais, não havendo quaisquer discussões acerca dos contratos 

firmados, de natureza bancária/financeira. Neste sentido temos os 

julgados de conflitos negativos de competência do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES PELA ADMINISTRADORA 

DE CARTÃO DE CRÉDITO – OPERAÇÃO DE NATUREZA CIVIL E 

COMERCIAL – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DE FEITOS GERAIS DA 

CAPITAL – CONFLITO PROCEDENTE. 1 - Em 22/01/2008, o Órgão Especial 

aprovou a Resolução 004/2008/CM, que atribuiu a competência e 

denominação às Varas Especializadas de Direito Bancário, ficando com 

competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a 

causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras 

subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo 

processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes. 2 - No 

caso concreto, conquanto a empresa seja administradora de Club Mais 

cartão de crédito, o fato é que a transação questionada na Ação de 

Reparação de Danos n. 1002196-87.2018.8.11.0041 não tem natureza 

bancária, e sim eminentemente comercial, o que, por si só, exclui a 

competência do Juízo Suscitante. (TJMT – Primeira Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Privado - CC 1013123-07.2019.8.11.0000 – Rel. 

Desª. Clarice Claudino da Silva - Julgado em 05/12/2019) (grifo nosso) 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – NATUREZA 

EMINENTEMENTE CIVIL – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E NÃO DA 

VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO 

PROCEDENTE. Não restando configurada nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 1º, § 1º do Provimento nº 04/2008/CM, deve a 

competência da Vara Cível de Feitos Gerais ser reconhecida para 

processar e julgar as ações de natureza eminentemente civil. Para que o 

feito tramite perante a Vara Especializada não basta que em um dos polos 

da lide figure uma instituição financeira, mas sim que a matéria tratada nos 

autos seja de natureza bancária. (TJMT - Segunda Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Privado - CC 39636/2015 – Rel. Desª. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 06/08/2015 – DJE 

do dia 14/08/2015) (grifo nosso) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MATÉRIA 

ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – 

APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO § 2º, I DO ART. 1º DO PROVIMENTO 

004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. 

Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário, mas trata de 

indenização por repetição de indébito, a competência para o 

processamento é da Vara Cível.” (TJMT – CC 59318/2015, Relator: DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/06/2015, Publicado 

no DJE 30/06/2015) (grifo nosso) CONFLITO DE COMPETÊNCIA – 

NEGATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE 

PEDIDO DE NATUREZA BANCÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – 

POSSIBILIDADE – CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A simples 

colocação da instituição financeira no polo passivo da lide não estabelece, 

por si só, a competência da Vara Especializada em Direito Bancário. 2. Há 

necessidade, ainda que se discuta a negativa efetivação de contrato, que 

a parte também formule pedido de natureza bancária. 3. Incidência do art. 

1º, I, § 2º, do Provimento 004/2008. (TJMT – PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 32497/2015 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA CAPITAL 

- Data de Julgamento: 06-04-2015 - EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO) (grifo nosso) “PROCESSO CIVIL – CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO – ARTIGO 1º, I, §1º, DO PROVIMENTO Nº. 004/2008/CM – 

VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – COMPETÊNCIA – 

PEDIDO IMPROCEDENTE. A definição da competência das Varas 

Especializadas em Direito Bancário faz-se, de modo expresso, pela 

indicação da matéria que lhe cabe e não pela atividade econômica das 

partes.” TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 83921/2009 - CLASSE CNJ - 

221 – COMARCA CAPITAL - Data de Julgamento: 02-9-2010 EXMO. SR. 

DES. MÁRCIO VIDAL) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PROVIMENTO Nº 

004/2008/CM - VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – AÇÃO 

REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO - DIREITO DE NATUREZA 

NITIDAMENTE FINANCEIRA - CONFLITO PROCEDENTE. A competência das 

varas especializadas de direito bancário se mede pela especialidade da 

matéria e não pela atividade econômica das partes.” (TJMT – PRIMEIRA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA Nº 110200/2009 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA 

CAPITAL - Data de Julgamento: 11-6-2010 - EXMO. SR. DES. ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI) Isso posto, reconheço e declaro a incompetência deste 

Juízo para continuar processando esta demanda, em relação ao polo 

passivo, que se visa constituir, devendo ser estes autos remetidos ao 

cartório distribuidor para que seja realizada a redistribuição do mesmo ao 

Juízo Cível competente. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. A/Cuiabá, 14 

de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005917-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA OAB - SC11985-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILCY MOREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1005917-76.2020.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Compulsando os autos, 

observo que a presente demanda decorre de relação subjacente não 

adstrita à relação tipicamente bancária. Ainda, tenho que o presente 

cumprimento de sentença – execução de título judicial, deverá ser 

processado perante ao juízo que decidiu a causa no primeiro grau de 

jurisdição, consoante o artigo 516, II, do Código de Processo Civil. Não 

havendo qualquer motivo para que estes autos tivessem sido 
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redistribuídos para este Juízo, ademais, não há mais matéria bancária a 

ser analisada, tendo em vista a sentença de ID 29120485, acórdão de ID 

29120486 e certidão de trânsito em julgado de ID 29120487. Isso posto, 

reconheço e declaro a incompetência deste Juízo para continuar 

processando esta demanda, devendo ser estes autos remetidos ao 

cartório distribuidor para que seja realizada a redistribuição do mesmo ao 

Juízo da 10ª Vara Cível competente. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. 

A/Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006366-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO PESSOA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1006366-34.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Analisando os autos verifico que na notificação de Id 29237473 - pág. 1 

consta apenas informação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

de entrega do objeto (Id 29237473 - pág. 2 e 3), porém, sem qualquer 

assinatura e sem o respectivo Aviso de Recebimento, e não certidão do 

cartório que possui fé pública, da entrega da notificação, devendo possuir 

a assinatura pessoal do recebedor, não restando comprovada assim, a 

mora do requerido. Ademais, a notificação de Id 29237472 apresentada 

junto à exordial não foi entregue, tendo constado o motivo “ausente”. 

Assim, não é válida a referida notificação, não restando comprovada a 

mora do requerido. A notificação (via postal, com aviso de recebimento) é 

requisito indispensável para a concessão da liminar na ação de busca e 

apreensão. Diante disso, intime-se o requerente para emendar a inicial no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. II - Por conseguinte, 

intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005981-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENIVALDO SILVANO CORREA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1005981-86.2020.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Observo que a 

presente demanda decorre de relação subjacente não adstrita à relação 

tipicamente bancária. Entrementes, com o provimento n. 004/2008 do 

Conselho da Magistratura este Juízo passou a ter competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independente do polo processual que 

ocupem. Nessa linha de intelecção, dispõe inciso I, artigo 1º, do 

supracitado provimento, senão vejamos: “Art. 1º. Atribuir, com fundamento 

nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da 

Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova 

competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de 

Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I – as 

Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. (...) § 2º. Excluem-se da competência dessas unidades 

as ações de competência de reparação de danos em que o segurado 

denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando 

esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; 

de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de 

natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado 

especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a 

critério do autor.” (grifo nosso) Nesse diapasão, tenho que, em se 

tratando esta ação de restituição de valor c/c indenização por dano moral 

proposta por Enivaldo Silvano Correa de Campos em face de Banco 

Panamericano S/A, APENAS de responsabilidade civil, cujo objeto da lide 

não atende às especificações da competência desta vara, a declaração 

de incompetência e a determinação de redistribuição é medida que se 

impõe. Não há qualquer menção na presente ação acerca de revisão 

contratual, pretendendo o requerente tão somente a repetição do indébito 

na forma dobrada e indenização por danos morais, não havendo 

quaisquer discussões acerca dos contratos firmados, de natureza 

bancária/financeira. Neste sentido temos os julgados de conflitos 

negativos de competência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS – INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES PELA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO – 

OPERAÇÃO DE NATUREZA CIVIL E COMERCIAL – COMPETÊNCIA DA 

VARA CÍVEL DE FEITOS GERAIS DA CAPITAL – CONFLITO PROCEDENTE. 

1 - Em 22/01/2008, o Órgão Especial aprovou a Resolução 004/2008/CM, 

que atribuiu a competência e denominação às Varas Especializadas de 

Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e 

julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas 

por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. 2 - No caso concreto, conquanto a empresa seja 

administradora de Club Mais cartão de crédito, o fato é que a transação 

quest ionada na Ação de Reparação de Danos n . 

1002196-87.2018.8.11.0041 não tem natureza bancária, e sim 

eminentemente comercial, o que, por si só, exclui a competência do Juízo 

Suscitante. (TJMT – Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito 

Privado - CC 1013123-07.2019.8.11.0000 – Rel. Desª. Clarice Claudino da 

Silva - Julgado em 05/12/2019) (grifo nosso) CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS – NATUREZA EMINENTEMENTE CIVIL – COMPETÊNCIA DA 

VARA CÍVEL E NÃO DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO – 

CONFLITO PROCEDENTE. Não restando configurada nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 1º, § 1º do Provimento nº 04/2008/CM, deve a 

competência da Vara Cível de Feitos Gerais ser reconhecida para 

processar e julgar as ações de natureza eminentemente civil. Para que o 

feito tramite perante a Vara Especializada não basta que em um dos polos 

da lide figure uma instituição financeira, mas sim que a matéria tratada nos 

autos seja de natureza bancária. (TJMT - Segunda Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Privado - CC 39636/2015 – Rel. Desª. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 06/08/2015 – DJE 

do dia 14/08/2015) (grifo nosso) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MATÉRIA 

ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – 

APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO § 2º, I DO ART. 1º DO PROVIMENTO 

004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. 

Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário, mas trata de 

indenização por repetição de indébito, a competência para o 

processamento é da Vara Cível.” (TJMT – CC 59318/2015, Relator: DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/06/2015, Publicado 

no DJE 30/06/2015) (grifo nosso) CONFLITO DE COMPETÊNCIA – 

NEGATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE 

PEDIDO DE NATUREZA BANCÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – 

POSSIBILIDADE – CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A simples 

colocação da instituição financeira no polo passivo da lide não estabelece, 

por si só, a competência da Vara Especializada em Direito Bancário. 2. Há 

necessidade, ainda que se discuta a negativa efetivação de contrato, que 

a parte também formule pedido de natureza bancária. 3. Incidência do art. 

1º, I, § 2º, do Provimento 004/2008. (TJMT – PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE 
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COMPETÊNCIA Nº 32497/2015 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA CAPITAL 

- Data de Julgamento: 06-04-2015 - EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO) (grifo nosso) “PROCESSO CIVIL – CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO – ARTIGO 1º, I, §1º, DO PROVIMENTO Nº. 004/2008/CM – 

VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – COMPETÊNCIA – 

PEDIDO IMPROCEDENTE. A definição da competência das Varas 

Especializadas em Direito Bancário faz-se, de modo expresso, pela 

indicação da matéria que lhe cabe e não pela atividade econômica das 

partes.” TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 83921/2009 - CLASSE CNJ - 

221 – COMARCA CAPITAL - Data de Julgamento: 02-9-2010 EXMO. SR. 

DES. MÁRCIO VIDAL) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PROVIMENTO Nº 

004/2008/CM - VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – AÇÃO 

REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO - DIREITO DE NATUREZA 

NITIDAMENTE FINANCEIRA - CONFLITO PROCEDENTE. A competência das 

varas especializadas de direito bancário se mede pela especialidade da 

matéria e não pela atividade econômica das partes.” (TJMT – PRIMEIRA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA Nº 110200/2009 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA 

CAPITAL - Data de Julgamento: 11-6-2010 - EXMO. SR. DES. ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI) Isso posto, reconheço e declaro a incompetência deste 

Juízo para continuar processando esta demanda, em relação ao polo 

passivo, que se visa constituir, devendo ser estes autos remetidos ao 

cartório distribuidor para que seja realizada a redistribuição do mesmo ao 

Juízo Cível competente. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. A/Cuiabá, 14 

de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009045-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ELIETE MARQUES RAMOS (REU)

DULSIDIO RAMOS MOURA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1009045-12.2017.8.11.0041. Vistos etc. 

Tendo em vista as certidões de Id’s 22341838 e 22342150, defiro o pedido 

de Id 25911444. Citem-se os requeridos por edital, nos termos do art. 256 

do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias. Tendo em vista 

que no momento não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 

257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de citação em jornal local de 

ampla circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo 

legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006411-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDDER DA SILVA BEZERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1006411-38.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Analisando os autos verifico que na notificação de Id 29248430 - pág. 1, 

consta apenas informação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

de entrega do objeto através de e-mail registrado (Id 29248430 - pág. 2/3), 

porém, sem qualquer assinatura e sem o respectivo Aviso de 

Recebimento, e não certidão do cartório que possui fé pública, da entrega 

da notificação, devendo possuir a assinatura pessoal do recebedor, não 

restando comprovada assim, a mora do requerido. Ressalto que a 

constituição em mora do requerido (notificação – via postal, com aviso de 

recebimento, ou instrumento de protesto) é requisito indispensável para a 

concessão da liminar na ação de busca e apreensão. Diante disso, 

intime-se o requerente para trazer aos autos a competente notificação 

extrajudicial do requerido ou instrumento de protesto, comprovando sua 

mora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial, 

extinção e arquivamento do feito. II - Por conseguinte, intime-se o 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção 

e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006284-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA CLAUDEIR SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1006284-03.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Compulsando os autos verifico que a notificação de Id 29226434, não 

indica quais parcelas estavam vencidas quando da efetivação da mesma. 

Assim, não é válida a referida notificação, não restando comprovada a 

mora da requerida. A notificação (via postal, com aviso de recebimento) é 

requisito indispensável para a concessão da liminar na ação de busca e 

apreensão. Diante disso, intime-se o requerente para trazer aos autos a 

competente notificação extrajudicial da requerida ou instrumento de 

protesto, comprovando sua mora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. II - Por 

conseguinte, intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 14 de 

fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006170-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT17528-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO GOMES DOS SANTOS NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1006170-64.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Cumpra a Secretaria a decisão proferida junto ao Id 29191526, pelo juízo 

deprecante da Comarca de São José dos Pinhais/PR, com urgência. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão, a ser cumprido no endereço 

informado na petição de Id 29191523 - pág. 2: Rua Comandante Costa, nº 

1701, Bairro Centro Sul, nesta Capital, do bem, veículo, MARCA HONDA, 

MODELO CBR 650F, COR VERMELHA, CHASSI - 9C2RC7610HR000424, 

PLACA BBO8358, RENAVAM 1129494389, ficando desde já autorizado os 
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benefícios do art. 212, do Código de Processo Civil. II - Comprovante do 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao Id 29234849 - 

pág. 2, para o devido cumprimento de mandado. III - Após, cumprida com 

êxito, devolva-se à Comarca de Origem, mediante a adoção das 

formalidades legais. Às providências. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1054559-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RYAN RICHERT MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1054559-17.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Defiro a emenda a inicial de Id 27947448, retifique-se a secretaria o valor 

da causa junto ao Sistema PJE, devendo constar R$ 21.247,81 (vinte e um 

mil, duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e um centavos). II - 

Intime-se o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra o 

item I da decisão de Id 26363848, sob pena de indeferimento da inicial, 

extinção e arquivamento do feito. A comprovação da mora do requerido é 

requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1047311-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1047311-97.2019.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial de Id 28604779, retifique-se a secretaria o valor 

da causa junto ao Sistema PJE, devendo constar R$ 35.880,93 (trinta e 

cinco mil, oitocentos e oitenta reais e noventa e três centavos). 2. Defiro a 

emenda a inicial de Id 26642866. 3. Defiro liminarmente o pedido, por 

entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni 

iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à 

inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do veículo MARCA 

CHEVROLET, MODELO S10 CD RODEIO 4X2 2.4 8V FLEXP, CHASSI 

9BG138XP0BC449250, PLACA NPD9802, COR BRANCA, ANO 11/11, 

MOVIDO À ÁLCOOL/GASOLINA, depositando-o em mãos do requerente, 

mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta 

Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 4. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 5. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 6. Intime-se o requerente para que efetue o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, comprovando nos autos, no prazo de 5 

(cinco) dias, para cumprimento do mandado. 7. Fica autorizado o senhor 

oficial de justiça requisitar força policial. 8. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. Le/Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006459-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE FREITAS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1006459-94.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Compulsando os autos verifico que a notificação de Id 29257893 

apresentada junto à exordial não foi entregue, tendo constado o motivo 

“ausente”. Assim, não é válida a referida notificação, não restando 

comprovada a mora do requerido. A notificação (via postal, com aviso de 

recebimento) é requisito indispensável para a concessão da liminar na 

ação de busca e apreensão. Diante disso, intime-se o requerente para 

trazer aos autos a competente notificação extrajudicial do requerido ou 

instrumento de protesto, comprovando sua mora, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do 

feito. II - Por conseguinte, intime-se o requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob 

pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035141-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSILEY WILSON SILVA BRAGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1035141-93.2019.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial com o pagamento das custas iniciais de 

distribuição de Id 28449531 - pág. 1. 2. Defiro liminarmente o pedido, por 

entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni 

iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à 

inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do veículo MARCA HONDA, 

MODELO XRE 300 300 ABS FLEX, CHASSI 9C2ND1110ER008937, PLACA 

NTX3741, COR VERMELHA, ANO 13/14, MOVIDO À BICOMBUSTÍVEL, 

depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, 

sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação 

de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto 

da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos 

tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, 

cite-se a parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) 

dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme 

a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" 
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do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça junto ao Id 28449532 - pág. 1, para o devido cumprimento de 

mandado. 6. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar força 

policial. 7. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

Le/Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006530-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RICARDO PAELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1006530-96.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Compulsando os autos verifico que a notificação de Id 29270864, não 

indica quais parcelas estavam vencidas quando da efetivação da mesma. 

Assim, não é válida a referida notificação, não restando comprovada a 

mora do requerido. A notificação (via postal, com aviso de recebimento) é 

requisito indispensável para a concessão da liminar na ação de busca e 

apreensão. Diante disso, intime-se o requerente para trazer aos autos a 

competente notificação extrajudicial do requerido ou instrumento de 

protesto, comprovando sua mora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. II - Por 

conseguinte, intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 14 de 

fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1042872-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE PATTARO TRENTINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1042872-43.2019.8.11.0041. Vistos etc. Aymoré - Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A propôs Ação de Busca e Apreensão, 

em face de Felipe Pattaro Trentino, no entanto, requereu ao Id 25717987, 

desistência do feito. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem 

resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de 

Processo Civil. Deixo de oficiar ao CIRETRAN (DETRAN), tendo em vista, 

não haver nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a inclusão de 

restrições àquele órgão. No tocante ao pedido de baixa do gravame do 

veículo de Id 25717987, por se tratar de averbação não determinada por 

este juízo, mas decorrente da própria alienação fiduciária, cabe ao banco 

liberar o veículo da restrição administrativa. Deixo de oficiar ao SERASA, 

tendo em vista, não haver nenhum ofício expedido por este juízo 

solicitando a inclusão de restrições àquele órgão. Recolha-se o mandado 

de busca, apreensão e citação anteriormente expedido. Custas 

remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte autora. 

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002274-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEMIMA DE MORAES GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1002274-47.2019.8.11.0041. Vistos etc. Homologo por 

sentença, para que surtam seus devidos e legais efeitos, o acordo 

celebrado pelas partes instrumentalizado junto ao Id 28852294. O 

requerente apresentou o termo de entrega amigável do bem, constante no 

Id 28852294 - pág. 6/7. Em consequência, julgo e declaro extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Código de Processo Civil. Deixo de oficiar ao DETRAN, tendo 

em vista, não haver nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a 

inclusão de restrições àqueles órgãos. No tocante ao pedido de baixa do 

gravame do veículo junto ao Id 28852294 - pág. 2, por se tratar de 

averbação não determinada por este juízo, mas decorrente da própria 

alienação fiduciária, cabe ao banco liberar o veículo da restrição 

administrativa. Ainda, de acordo com o art. 90, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas 

processuais finais. Cada parte arcará com os honorários de seu 

respectivo patrono. Ante a renúncia ao prazo recursal, dê-se baixa no 

distribuidor e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P.R.I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1034838-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS OAB - MG0074368A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM AÇÃO CÍVEL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ 

AUTOS Nº 1034838-50.2017.8.11.0041 AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. K. 

Vistos. Na decisão de Id. 23712912 houve o saneamento do feito, 

oportunidade em que foram fixados os pontos controvertidos, deferida a 

inversão do ônus da prova, bem como restou indeferida a produção de 

prova testemunhal indicada pelo autor. A parte requerida comunicou a 

interposição de recurso de agravo de instrumento em face da decisão que 

deferiu a inversão do ônus da prova, bem como requereu prazo para a 

juntada de novos documentos, notadamente parecer técnico-jurídico (Id. 

24708862). Conforme comunicado juntado no Id. 28082752, a liminar 

pugnada no recurso de agravo de instrumento foi indeferida, sendo 

mantida, por ora, a inversão do ônus da prova. É a síntese. DEFIRO o 

pedido formulado pela requerida na manifestação de Id. 24708862, 

concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para a juntada de 

documentos novos, bem como de parecer que entender necessário para 
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esclarecimento dos pontos controvertidos. INTIME-SE a requerida do 

deferimento supra. Decorrido o prazo, intime-se o Ministério Público para, 

querendo, exercer o contraditório, em igual prazo. Em seguida, retornem 

os autos conclusos para sentença. Cuiabá, 14 de Fevereiro de 2020. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1017723-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADUNEMAT - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SECAO SINDICAL DO ANDES-SN 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT 

(REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA HELOYSA SANTOS OAB - MT14296/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM AÇÃO CÍVEL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ 

AUTOS Nº 1017723-45.2019.8.11.0041 AUTOR(A): ADUNEMAT - 

ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - SECAO SINDICAL DO ANDES-SN REU: ESTADO DE MATO 

GROSSO, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

UNEMAT AT Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE 

as partes para que especifiquem as provas que entendem necessárias e 

justifiquem o que pretendem com elas comprovar, sob pena de preclusão. 

Para que satisfaçam com o estabelecido, FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, contados a partir da intimação do presente decisum. Em seguida, 

DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público para manifestação, no prazo 

legal, nos termos do art. 5º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85. Por fim, ressalto que, 

por considerar haver entrelaçamento entre as providências preliminares e 

a fase saneadora propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual 

preliminar que possa acarretar a extinção do processo, assim como a 

possibilidade de julgamento antecipado do feito será analisada após o 

cumprimento da presente decisão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Fevereiro de 2019. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1007752-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (REU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MAURO MENDES FERREIRA (REU)

GONCALO DOMINGOS DE CAMPOS NETO (REU)

GUILHERME ANTONIO MALUF (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA M PAES DE BARROS OAB - MT8945/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO ESTRELA BOTELHO OAB - MT22549/O-O (ADVOGADO(A))

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CELIA REGINA VIDOTTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1007752-36.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO. 

REQUERIDOS: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MATO 

GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, MAURO MENDES FERREIRA, 

GONCALO DOMINGOS DE CAMPOS NETO, GUILHERME ANTONIO MALUF. 

Vistos etc. Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso, em face do Estado de Mato Grosso, 

Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Mauro Mendes Ferreira, Gonçalo 

Domingos de Campos Neto e Guilherme Antônio Maluf, objetivando a 

declaração de nulidade da indicação, nomeação e posse desse último 

requerido para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de 

Mato Grosso, assim como a condenação dos demandados em obrigação 

de fazer consistente em se abster de indicar, nomear e empossar pessoa 

que não preencha os requisitos legais. Ressai da inicial que, conforme 

noticiado pelos veículos de comunicação no dia 20.02.2019, “o deputado 

estadual do PSDB, GUILHERME ANTÔNIO MALUF teve seu nome avalizado 

para a vaga de Conselheiro do TCE/MT, dantes ocupada pelo ex-deputado 

Humberto Bosaipo, conforme se vê da Resolução 6.253 da Mesa Diretora, 

publicada em 21/02/2019, tendo sua indicação sido encaminhada para a 

nomeação pelo Governador”. Assevera que o Grupo de Atuação Especial 

contra o Crime Organizado – GAECO instaurou o Procedimento 

Investigatório Criminal - PIC n. ° 07/2015/GAECO, que teve por objeto a 

apuração de uma organização criminosa composta por particulares e 

agentes públicos destinada à obtenção, em razão de função pública, de 

vantagens indevidas, que atuou, a princípio, sobre contratos da Secretaria 

de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso - SEDUC/MT. 

Sustenta que por ocasião destas investigações, o requerido e deputado 

Guilherme Antônio Maluf foi denunciado pela prática, em tese, de 23 (vinte 

e três) crimes, descrevendo-os. Noticia que o recebimento da denúncia se 

deu por unanimidade pelo pleno do Tribunal de Justiça, inclusive, com 9 

(nove) votos a favor do afastamento do denunciado do cargo, conforme 

ressai da a Ação Penal nº 0128660-39.2017.8.11.0000, anexada. 

Assevera que o requerido é médico e não possui formação acadêmica ou 

experiência que lhe atribuam notório conhecimento jurídico, contábil, 

econômico e financeiro ou de administração pública e, ainda, que o 

requerido não possui mais de dez anos de exercício de função ou de 

efetiva atividade profissional que exija os referidos conhecimentos. 

Acrescenta que o requerido Guilherme Maluf é alvo de processo no 

próprio Tribunal de Contas (processo nº 34.025-1/2018 do TCE-MT), por 

meio do qual se analisa o Pregão Presencial nº 008/2018, a Ata de 

Registro de Preços nº 007/2018/ALMT e o Contrato nº 

026/2018/SCCC/ALMT, firmado entre a Assembleia Legislativa do Estado 

de Mato Grosso e o Consórcio BLOCKTRIA. Aponta que o Tribunal de 

Contas do Estado visualizou a existência de sobrepreço na aquisição de 

solução integrada de segurança de rede, afirmando que o valor obtido 

pela Assembleia, no Pregão nº 08/2018, seria 12 (doze) vezes maior do 

que o obtido pela equipe técnica, havendo, assim, um superfaturamento de 

R$1.978.790,72 (um milhão novecentos e setenta e oito mil setecentos e 

noventa reais e setenta e dois centavos). Na oportunidade, o TCE decidiu 

pela conversão do processo em “Tomada de Contas”. Afirma que pairam 

mais do que dúvidas sobre a idoneidade do requerido, ressaltando, ainda, 

que a relevância das funções do Tribunal de Contas sobreleva a 

importância das regras relativas à escolha de seus futuros membros, que 

deve atender aos princípios da legalidade, moralidade, finalidade e 

publicidade. Reitera que o requerido Guilherme Antônio Maluf não atende 

as condições exigidas no artigo 49, § 1º, incisos III e IV, da Constituição 

Estadual. Sustenta que o cargo de Conselheiro do TCE-MT possui as 

mesmas prerrogativas de um Desembargador, devendo, com supedâneo 

na “paridade de formas”, obedecer, no que couber, as exigências de 

eleição de um Desembargador. Requer a concessão de tutela provisória 

de urgência, para suspender o processo de nomeação e posse do 

requerido Guilherme Antônio Maluf, para o cargo de Conselheiro do 

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso pela Assembleia legislativa 

do Estado de Mato Grosso. No mérito, requer a procedência dos pedidos, 

para que seja declarada nula a indicação, nomeação e posse para o cargo 

de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, do 

requerido Guilherme Antônio Maluf, pelo não atendimento dos requisitos da 

Constituição Estadual e da CFRB-1988 e, ainda, que seja imposta 

obrigação de fazer aos demais requeridos, no sentido de se absterem de 

indicar, nomear e empossar, cada um na medida de suas atribuições, 

pessoa que não preencha os requisitos. A petição inicial foi instruída com 

documentos em formato PDF (Portable Document Format), id. 18226622 ao 

id. 18226727. Inicialmente o processo tramitou perante o Juízo I desta Vara 
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Especializada, o qual proferiu a decisão constante no id. 18243783, foi 

deferido o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que os 

requeridos, Estado de Mato Grosso, Mauro Mendes Ferreira e Gonçalo 

Domingos de Campos Neto, se abstivessem de nomear e dar posse ao 

requerido Guilherme Antônio Maluf ao cargo de Conselheiro do Tribunal de 

Contas do Estado de Mato Grosso. No id. 18281897, a Associação 

Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais De Contas 

apresentou manifestação, sustentando que o indicado Guilherme Antônio 

Maluf não preenchia os requisitos de habilitação para o cargo de 

Conselheiro do TCE/MT. Requereu a sua intervenção como amicus curiae 

na presente Ação Civil Pública; a manutenção da liminar concedida e, no 

mérito, o julgamento de procedencia de todos os pedidos formulados pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso. No id. 18395042, foi juntada 

a  d e c i s ã o  p r o f e r i d a  n o s  a u t o s  d o  I n c i d e n t e  n . º 

1002309-33.2019.8.11.0000, pelo Presidente do Egregio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, suspendendo a tutela provisória de urgencia 

concedida nesta ação. O requerido Guilherme Antônio Maluf, por seu 

patrono, interpôs Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes, 

arguindo a necessidade de reunião desta ação com a ação popular n.º 

1006950-38.2019.8.11.0041, ajuizada anteriormente e com pedido 

semelhante, configurando, assim, a prevenção (id. 18483879). O 

requerido Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso-TCE/MT 

apresentou contestação no id. 18768051, afirmando que a posse do 

requerido Guilherme Maluf para o cargo de Conselheiro do Tribunal de 

Contas do Estado de Mato Grosso se deu nos estritos limites legais, 

inexistindo, no ato administrativo, quaisquer dos vícios elencados no art. 

2º, da Lei n.º 4.717/65, bem como não há previsão de procedimento prévio 

de “sindicância”, pela Corte de Contas, para a concessão da posse. O 

Ministério Público do Estado apresentou contrarrazões aos Embargos de 

Declaração, manifestando pelo seu provimento para reunião desta ação 

com a ação popular previamente distribuída (id. 18825148). O requerido 

Guilherme Antônio Maluf, por seu patrono, apresentou contestação na ref. 

18826841. Arguiu, como materia preliminar, a conexão da presente ação 

civil pública com a ação popular n. 1006950-38.2019.8.11.0041, distribuída 

em 18.02.2019, sob o fundamento de identidade da causa de pedir. No 

mérito, salientou que o pleito ministerial de anulação da indicação, 

nomeação e posse do Deputado Estadual Guilherme Antônio Maluf, para o 

cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, 

fere a competência exclusiva atribuída pelo art. 49, §2º, inciso II, da 

Constituição Estadual, à Assembleia Legislativa, para indicação de quatro 

membros da Corte de Contas Estadual. Assevera que o rito de escolha do 

conselheiro de contas, pela ALMT está devidamente regulamentado pelo 

Ato n.º 001/2019, da Mesa Diretora, o qual foi cumprido, e o requerido 

Guilherme Maluf não ostenta nenhum fator objetivo de impedimento para o 

exercício do cargo de Conselheiro do TCE-MT, de modo que a controvérsia 

reside no juízo valorativo feito pelo parlamento estadual na análise do 

requisito constitucional subjetivo acerca da idoneidade moral. Sustenta 

que a pretensão deduzida nesta ação representa ofensa a Separação de 

Poderes, pois interfere, indevidamente, no exercício de competência típica, 

de natureza constitucional, do órgão legislativo. Concluiu, requerendo o 

reconhecimento da preliminar de conexão e, no mérito, a improcedência 

dos pedidos, por inexistir fato objetivo de impedimento do exercício do 

cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas e por estarem preenchidos os 

requisitos constitucionais. Juntou documentos constantes no id. 18826843 

a 18827196. No id. 18996706, o requerido Guilherme Antônio Maluf, por 

intermédio de seu advogado, manifestou contrariamente ao pedido de 

ingresso da Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos 

dos Tribunais de Contas – Audicon, na qualidade de amicus curiae, 

asseverando que a intervenção formal de terceiro somente poderia ser 

admitida por entidade com atribuições pertinentes ao tema em debate, o 

que não se verifica no caso. Salientou que por não se tratar de processo 

cujo objetivo seja o controle concentrado de constitucionalidade, não há 

motivo para acolhimento do pedido de amicus curiae na forma postulada, 

não foi demonstrada a real necessidade da intervenção para acrescentar 

ou esclarecer elementos fundamentais para a adequada prestação da 

tutela jurisdicional. O Estado de Mato Grosso, por intermédio do Procurador 

do Estado, apresentou contestação no id. 19114832, alegando, em 

síntese, que a pretensão ministerial fere competência exclusiva atribuída 

pela Constituição Estadual à Assembleia Legislativa. Frisou que não cabe 

ao chefe do Poder Executivo fazer considerações acerca dos requisitos 

subjetivos do cidadão indicado pela ALMT ao cargo de Conselheiro de 

Contas, e o Estado de Mato Grosso, da mesma forma que o Poder 

Judiciário, não detém prerrogativa para ingerir em procedimento de 

competência estrita da Assembleia Legislativa quando ausente qualquer 

vicio ou irregularidade no rito adotado. Ao final, requereu a improcedência 

de todos os pedidos. No id. 19347077, a Assembleia Legislativa do Estado 

de Mato Grosso, por intermédio de seu procurador-geral, apresentou 

contestação, arguindo, preliminarmente, a existencia de juízo prevento 

para o conhecimento do pedido, requerendo a redistribuição dos autos. No 

mérito, em síntese, alegou que os pedidos configuram violação ao princípio 

da separação de poderes, não sendo admitida a intervenção do Judiciário, 

a partir de interpretação subjetiva e juridicamente indefinida, em 

procedimento que compete privativamente a ALMT. Afirmou que, no caso 

concreto, a escolha feita pela ALMT se mostrou razoável e, dentro de uma 

margem de discricionariedade permitida, não sendo possível, portanto, a 

intervenção do Poder Judiciário. Salienta que o requerido Guilherme Maluf 

preenche os requisitos necessários para ser investido no cargo de 

Conselheiro do Tribunal de Contas, sendo que a “idoneidade moral e 

reputação ilibada” são conceitos jurídicos indeterminados que devem ser 

interpretados de forma razoável, considerando-se a margem 

constitucional de presunção de inocencia, segundo a qual a instauração 

de uma ação penal e um procedimento administrativo de tomada de contas 

não seria suficiente para afastar a reputação ilibada de quem quer que 

seja, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal. Consignou, 

ainda, que o exercício de um mandato de vereador e quatro mandatos de 

deputado estadual conferem ao requerido Guilherme Maluf vasto 

conhecimento de administração pública, assim como econômico e 

financeiro. Ao final, requereu a revogação da liminar concedida e a 

remessa dos autos ao juízo prevento e, no mérito, que sejam julgados 

improcedentes os pedidos. Pela decisão proferida no id. 20177221, os 

embargos de declaração opostos pelo requerido Guilherme Antônio Maluf 

foram acolhidos em parte, sendo mantida a liminar deferida e 

reconhecendo-se a conexão desta ação com a Ação Popular nº. 

1006950-38.2019.8.11.0041 e determinando a redistribuição do feito a 

este Juízo. O requerido Guilherme Antônio Maluf interpôs agravo de 

instrumento contra a decisão proferida nos embargos de declaração, 

requerendo, também, que fosse exercido o juízo de retratação (id. 

20894004). Nas referencias 20972682 e 24025217 foram juntadas copias 

das decisões proferidas no agravo de instrumento nº. 

1004655-54.2019.8.11.0000, interposto pela ALMT. O representante 

ministerial apresentou impugnação às contestações (id. 25016717), 

manifestando pelo acolhimento da preliminar de conexão e, no mérito, 

reiterou os argumentos expostos na inicial, em relação ao requerido 

Guilherme Maluf não preencher os requisitos exigidos no art. 49, § 1º, II, III 

e IV, da Constituição Federal, sendo cabível, portanto, o controle do ato 

administrativo pelo Poder Judiciário. Concluiu, requerendo o acolhimento da 

preliminar de conexão e, no mérito, o julgamento procedentes dos pedidos 

constantes na inicial. Pleiteou ainda, pelo julgamento antecipado da lide ou, 

não sendo este o entendimento, pleiteou pelo saneamento do processo, 

com a fixação dos pontos controvertidos. No id. 25016720, o 

representante ministerial manifestou favorável ao pedido da Associação 

Nacional dos Ministros e Conselheiros dos Tribunais de Contas – Audicon, 

para que integrar a lide na qualidade de amicus curiae. É o relatório. 

Decido. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente 

Ação Civil Pública com pedido de liminar, em face do Estado de Mato 

Grosso, Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Mauro Mendes Ferreira, 

Gonçalo Domingos de Campos Neto e Guilherme Antônio Maluf, 

objetivando a declaração de nulidade da indicação, nomeação e posse 

desse último requerido para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas 

do Estado de Mato Grosso, bem como a condenação dos demandados na 

obrigação de fazer consistente em se abster de indicar, nomear e 

empossar pessoa que não preencha os requisitos legais. No caso, é 

possível o julgamento antecipado do mérito, pois é desnecessária a 

produção de outras provas, além dos documentos acostados aos autos, 

nos exatos termos que autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Importante consignar que, o Juiz é o destinatário das provas, 

cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor 

do que estabelece o art. 370 do Código de Processo Civil. Assim, o 

Magistrado que preside a causa tem o dever de evitar a coleta de prova 

que se mostre inútil à solução do litígio. A respeito do tema, o Superior 

Tribunal de Justiça já sedimentou seu entendimento: “PROCESSUAL CIVIL 

E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INADMISSÃO 

PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO. NÃO CABIMENTO. 

INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. JULGAMENTO 
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ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO 

DEMONSTRAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE RECONHECE A 

INEXISTÊNCIA DE ATOS ÍMPROBOS COM BASE NO ACERVO 

PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.(...) 4. A jurisprudência é firme no sentido 

de que não ocorre cerceamento de defesa por julgamento antecipado da 

lide quando as instâncias ordinárias consideram suficiente a instrução do 

processo. Demais disso, é insuscetível de revisão, nesta via recursal, o 

entendimento do Tribunal de origem, que, com base nos elementos de 

convicção dos autos, entendeu que não ocorreu cerceamento de defesa 

com o julgamento antecipado da lide e concluiu como suficientes as 

provas contidas nos autos.(...) (REsp 1504059/RN, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 

02/02/2016).” “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. RELEVÂNCIA DA PROVA INDEFERIDA. INVIABILIDADE DE 

ANÁLISE. SÚMULA 7/STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. FUNDAMENTOS 

NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 283/STF. 1. A jurisprudência do STJ 

reconhece que não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo (REsp 1.252.341/SP, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/9/2013, DJe 17/9/2013). 2. 

Insuscetível de revisão, nesta via recursal, o entendimento do Tribunal de 

origem - que, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu 

que não ocorreu cerceamento de defesa e que a produção da prova 

requerida pelo município era prescindível -,por demandar a reapreciação 

de matéria fática, o que é obstado pela Súmula 7/STJ. (...)." (AgRg no 

REsp 1.445.137/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

julgado em 24/3/2015, DJe 30/3/2015.).” Primeiramente, passo a análise do 

pedido formulado pela Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros 

Substitutos dos Tribunais De Contas – Audicon, para integrar a lide na 

qualidade de amicus curiae (id. 18281613). A associação interessada 

sustenta que o indicado, ora requerido, Guilherme Antônio Maluf, não 

preenche os requisitos de habilitação para o cargo de Conselheiro do 

TCE/MT e, assim, requer a sua intervenção na presente ação. O requerido 

Guilherme, por sua vez, no id. 18996699, por intermédio de seu advogado, 

manifestou contrariamente ao pedido de ingresso da Associação Nacional 

dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas – 

Audicon, na qualidade de amicus curiae, declarando que a intervenção 

formal de terceiro somente poderia ser admitida por entidade com 

atribuições pertinentes ao tema em debate. Salientou que por não se tratar 

de processo cujo objetivo seja o controle concentrado de 

constitucionalidade, não existia motivo para acolhimento do pedido de 

amicus curiae na forma postulada, uma vez que a AUDICON não possui 

representatividade, para questionar nomeação para o cargo de 

Conselheiro do Tribunal de Contas, em “vaga cativa” do legislativo. No id. 

25016720, o representante ministerial manifestou favorável ao deferimento 

do pedido da Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros dos 

Tribunais de Contas – Audicon, para que integre a lide na qualidade de 

amicus curiae. É certo que o novo Código de Processo Civil, em seu art. 

138, prevê expressamente a possibilidade de participação do amicus 

curiae em outras ações e, não apenas nas de controle de 

constitucionalidade. Com efeito, o art. 138 dispõe que: “Art. 138. O juiz ou 

o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema 

objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por 

decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem 

pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a manifestação de pessoa 

natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com 

representatividade adequada, no prazo de quinze dias da sua intimação.” 

Como se vê, o novo Código estabelece alguns requisitos para a 

intervenção do amicus curiae. A relevância da matéria está presente nos 

recursos relativos a questões com repercussão geral reconhecida e, em 

geral, nas ações declaratórias de constitucionalidade e nas ações diretas 

de inconstitucionalidade. Nesses casos, a relevância da matéria já existe 

em razão da necessidade de interposição do recurso ou do mero 

ajuizamento, a par de critérios objetivos para aferição do requisito. A 

qualidade de interveniente processual do amicus curiae é justificada em 

razão do alcance das decisões nos processos objetivos de controle de 

constitucionalidade, as quais têm eficácia erga omnes e efeito vinculante, 

atingindo vários indivíduos dentro de uma mesma sociedade. Por esta 

razão, deve-se possibilitar que o debate das decisões proferidas pelo 

Judiciário seja pluralizado. Entretanto, nas outras demandas, a relevância 

precisa ser analisada diante do caso concreto, pois a aferição do requisito 

se dará a partir de critérios subjetivos. O requisito “relevância da matéria” 

requer que a questão jurídica objeto da controversia extrapole os 

interesses subjetivos das partes. Ou seja, a matéria discutida em juízo 

deve extravasar o âmbito das relações firmadas entre os litigantes. Há na 

doutrina, também, entendimento no sentido de que esse requisito deve ter 

relação com a necessidade de se trazer aos autos outros elementos que 

sirvam para a formação do convencimento do juiz. Já a “especificidade do 

tema” tem relação com o conhecimento do amicus curiae acerca do tema 

objeto da demanda. Esse conhecimento, que pode ser técnico ou 

científico, deve ser útil ao processo e à formação da convicção do juiz ou 

do órgão julgador. Sendo assim, o amicus curiae só poderá ser admitido 

para efeito de manifestação, quando os seus conhecimentos puderem 

auxiliar na resolução da controvérsia, o que não vislumbro no caso em 

apreço, pois, para a análise do mérito, são suficientes os elementos 

fáticos, argumentos e os documentos que instruem a ação, trazidos pelas 

partes. Ademais, a associação requerente não trouxe nenhum argumento 

de caráter jurídico, circunstancias específicas que justificasse a 

intervenção, ou seja, não foi demonstrada a existência de relação jurídica 

integrada pela associação e que seria atingida diretamente pela decisão a 

ser proferida nesta ação. Também, a questão posta à apreciação não está 

intrinsecamente ligada às atribuições essenciais da associação e, não 

basta, para autorizar a intervenção, o interesse moral, econômico ou 

corporativo. Por fim, é pertinente lembrar que a pretendida intervenção 

poderia, ainda, acarretar prejuízo ao regular e célere andamento da ação, 

culminando na inadequada prestação jurisdicional. Assim, indefiro o pedido 

da referida de amicus curiae pleiteado pela referida Associação. Os 

requeridos Guilherme Maluf e Assembleia Legislativa de Mato Grosso 

alegaram, respectivamente, a ocorrência da conexão com a ação popular 

n. 1006950-38.2019.8.11.0041, distribuída em 18.02.2019, e a eventual 

ofensa ao principio do juiz natural. Ambas as questões estão 

intrinsecamente ligadas e já foram decididas, sendo reconhecida a 

conexão, com a remessa dos autos a este juízo. Assim, passo a análise 

de mérito. Ressai dos autos, conforme descrito na inicial que: “o deputado 

estadual do PSDB, GUILHERME ANTÔNIO MALUF teve seu nome avalizado 

para a vaga de Conselheiro do TCE/MT, dantes ocupada pelo ex-deputado 

Humberto Bosaipo, conforme se vê da Resolução 6.253 da Mesa Diretora, 

publicada em 21/02/2019, tendo sua indicação sido encaminhada para a 

nomeação pelo Governador”. O cerne desta ação, conforme argumentos 

expostos pelo Ministério Público, é que requerido Guilherme Maluf foi 

indicado e passou a ocupar cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas 

do Estado de Mato Grosso, sem que tivesse preenchidos os requisitos 

legais, pois, segundo o representante do Ministerio Público, o requerido 

não possui reputação ilibada e conhecimento jurídico, econômico, 

financeiro, contábil e administrativo, o que ocasionaria a nulidade dos atos 

de nomeação e posse do mesmo. Dentre os motivos para que o 

requerente chegasse a tal julgamento quanto a ausência de reputação 

ilibada, tem-se o requerido figuraria como investigado no PIC n. ° 

07/2015/GAECO - que tem por objeto a apuração de uma organização 

criminosa composta por particulares e agentes públicos destinada à 

obtenção, em razão de função pública, de vantagens indevidas, junto a 

contratos da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato 

Grosso - SEDUC/MT.. Em razão de tais investigações, o requerido 

Guilherme Maluf foi denunciado pela prática, em tese, de 23 (vinte e três) 

crimes, sendo a denúncia recebida por unanimidade pelo Pleno do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, inclusive, com nove votos a favor 

do afastamento do denunciado do cargo de deputado estadual (à época), 

conforme consta da Ação Penal nº 0128660-39.2017.8.11.0000. Afirma, 

também, que o requerido Guilherme tem a profissão de médico, não 

descrevendo a especialidade e, que o mesmo não possui formação 

acadêmica ou experiência, que lhe atribuam notório conhecimento jurídico, 

econômico, financeiro, contábil e administrativo, econômico e de 

administração pública e, ainda, que o requerido não possui mais de dez 

(10) anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional, que 

exija os referidos conhecimentos. Fez constar também, o requerente, que 

o requerido Guilherme é alvo de processo no próprio Tribunal de Contas 

(processo nº 34.025-1/2018 do TCE-MT), por meio do qual se analisa o 

Pregão Presencial nº 008/2018, a Ata de Registro de Preços nº 

007/2018/ALMT e, o Contrato nº 026/2018/SCCC/ALMT, firmado entre a 

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e o Consórcio 

BLOCKTRIA. Que o Tribunal de Contas do Estado visualizou sobrepreço 

em relação ao Pregão nº 08/2018, da Assembleia Legislativa, na aquisição 

de solução integrada de segurança de rede e, que pairam mais do que 
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dúvidas sobre a idoneidade do requerido Guilherme. Ressalta que a 

relevância das funções do Tribunal de Contas sobreleva a importância das 

regras relativas à escolha de seus futuros membros, que deve atender 

aos princípios da legalidade, moralidade, finalidade e publicidade, 

afirmando que o requerido Guilherme não atende as condições exigidas no 

artigo 49, § 1º, incisos III e IV, da Constituição Estadual e que, sendo que o 

cargo de Conselheiro do TCE-MT possui as mesmas prerrogativas de um 

Desembargador, devendo, com supedâneo na “paridade de formas”, 

obedecer, no que couber, as exigências de eleição de um 

Desembargador. Pois bem. Primeiramente, enfatizo que os requisitos e o 

procedimento para o provimento dos cargos de Conselheiros do Tribunal 

de Contas estão estruturalmente normatizados no texto da própria 

Constituição Federal, bem como na Constituição Estadual do Estado de 

Mato Grosso. Ainda, a escolha de pessoa para ocupar o cargo de 

Conselheiro do Tribunal de Contas é um ato administrativo complexo, que 

depende das manifestações de vontade do Poder Legislativo e do Poder 

Executivo. O art. 73, da CF, assim estabelece: “Art. 73. O Tribunal de 

Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no Distrito 

Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território 

nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 96. § 

1º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre 

brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos: I - mais de trinta e 

cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade; II - idoneidade moral e 

reputação ilibada; III - notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, 

econômicos e financeiros ou de administração pública; IV - mais de dez 

anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija 

os conhecimentos mencionados no inciso anterior. § 2º Os Ministros do 

Tribunal de Contas da União serão escolhidos: I - um terço pelo Presidente 

da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois 

alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao 

Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de 

antigüidade e merecimento; II - dois terços pelo Congresso Nacional. (...).” 

Por força do art. 75, da Constituição Federal, as normas constitucionais 

referentes ao Tribunal de Contas da União devem ser observadas, no que 

couberem, aos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal. Em 

respeito ao disposto na Constituição Federal, o art. 49, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso assim estabelece: “Art. 49. O Tribunal de Contas 

do Estado, integrado por sete Conselheiros, tem sede na Capital, quadro 

próprio de pessoal e jurisdição em todo o território estadual, exercendo, no 

que couber, as atribuições previstas no art. 46, desta Constituição. § 1º 

Os Conselheiros do Tribunal de Contas serão nomeados pelo Governador 

do Estado, com aprovação prévia da Assembleia Legislativa, dentre 

brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos: I - mais de trinta anos e 

menos de sessenta e cinco anos de idade; II - idoneidade moral e 

reputação ilibada; III - notório conhecimento jurídico, contábil, econômico e 

financeiro ou de administração pública; IV - mais de 10 (dez) anos de 

exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os 

conhecimentos mencionados no inciso anterior e, no caso dos Auditores e 

membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, 10 (dez) anos 

de efetiva atividade nas respectivas carreiras daquele Tribunal. (Eficácia 

suspensa pela Medida Cautelar em ADI n.º 4.812 Mato Grosso) § 2º Os 

Conselheiros do Tribunal de Contas Estado serão escolhidos: I – três pelo 

Governador do Estado, com aprovação da Assembleia Legislativa, sendo 

um da sua livre escolha e dois, alternadamente, dentre auditores e 

membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice 

pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento; (EC 

06/93) II – quatro pela Assembleia Legislativa. (EC 06/93) § 3º O auditor, 

quando em substituição a Conselheiro, terá as mesmas garantias e 

impedimentos do titular e, quando no exercício das demais atribuições da 

judicatura, as de Juiz de Entrância Especial. (EC 06/93) § 4º É vedado aos 

Conselheiros, sob pena de perda do cargo, ainda que em disponibilidade, o 

exercício de outra função pública, salvo de um cargo de magistério, bem 

como receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participações nos 

processos, ou ainda, dedicar-se a atividades político-partidárias. (EC 

39/05) (...).” Denota-se, pelos artigos citados, sem aprofundar num juízo 

típico do controle constitucionalidade, que as normas de observância 

obrigatória da Constituição Federal, no tocante à escolha do então 

deputado Estadual, o requerido Guilherme Antonio Maluf, para ocupar o 

cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, 

foram respeitadas pela Constituição do Estado de Mato Grosso. Em 

relação à afirmação de que o requerido Guilherme Maluf não preenche os 

requisitos de reputação ilibada e notório conhecimento para ocupar o 

cargo de Conselheiro do TCE-MT, verifica-se que os membros do 

parlamento estadual, na análise dos predicativos pessoais do requerido, 

agiram nos limites da discricionariedade e da razoabilidade, inclusive, em 

consonância com decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. É 

oportuno reproduzir, aqui, a decisão proferida pelo Ministro Ricardo 

Lewandowski no procedimento de Suspensão de Liminar SL 936, ajuizado 

pela Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, para suspender a 

decisão monocrática proferida pela Desembargadora Presidente do 

Tribunal de Justiça daquele Estado, que determinou a suspensão da posse 

de Michel Houat Harb, no cargo de Conselheiro de Contas, em razão do 

não preenchimento do requisito de idoneidade moral e conduta ilibada, pois 

o escolhido estaria respondendo a uma ação penal e a outras ações civis 

por ato de improbidade administrativa, entretanto, sem condenação 

transitada em julgado. “(...). Pois bem, o Plenário deste Supremo Tribunal, 

no julgamento da ADPF 144/DF, reafirmou sua orientação jurisprudencial 

no sentido da aplicação do princípio da presunção de inocência à esfera 

extrapenal, de modo a impedir a aplicação, pelo Poder Judiciário, de 

medidas restritivas de direito, em processos penais e não penais, 

anteriormente ao trânsito em julgado da decisão condenatória, 

ressalvadas, é claro, as exceções constitucionalmente previstas, que não 

se aplicam ao presente caso. Nesse sentido, cumpre transcrever 

significativo trecho do voto condutor do referido aresto, da lavra do 

Ministro Celso de Mello: “Torna-se importante assinalar, neste ponto, 

Senhor Presidente, que a presunção de inocência, embora historicamente 

vinculada ao processo penal, também irradia os seus efeitos, sempre em 

favor das pessoas, contra o abuso de poder e a prepotência do Estado, 

projetando-os para esferas processuais não criminais, em ordem a 

impedir, dentre outras graves consequências no plano jurídico - 

ressalvada a excepcionalidade de hipóteses previstas na própria 

Constituição -, que se formulem, precipitadamente, contra qualquer 

cidadão, juízos morais fundados em situações juridicamente ainda não 

definidas (e, por isso mesmo, essencialmente instáveis) ou, então, que se 

imponham, ao réu, restrições a seus direitos, não obstante inexistente 

condenação judicial transitada em julgado. (...) O que se mostra relevante, 

a propósito do efeito irradiante da presunção de inocência, que a torna 

aplicável a processos de natureza não criminal, como resulta dos 

julgamentos ora mencionados, é a preocupação, externada por órgãos 

investidos de jurisdição constitucional, com a preservação da integridade 

de um princípio que não pode ser transgredido por atos estatais que 

veiculem, prematuramente, medidas gravosas à esfera jurídica das 

pessoas, que são, desde logo, indevidamente tratadas, pelo Poder Público, 

como se culpadas fossem, porque presumida, por arbitrária antecipação 

fundada em juízo de mera suspeita, a culpabilidade de quem figura, em 

processo penal ou civil, como simples réu! (...) Cabe referir, por 

extremamente oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, em recentíssimo 

julgamento plenário (RE 482.006/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), 

e interpretando a Constituição da República, observou, em sua decisão, 

essa mesma diretriz - que faz incidir a presunção constitucional de 

inocência também em domínio extrapenal -, explicitando que esse 

postulado constitucional alcança quaisquer medidas restritivas de direitos, 

independentemente de seu conteúdo ou do bloco que compõe, se de 

direitos civis ou de direitos políticos”. Ademais, impende ressaltar que a 

Mensagem do Poder Executivo à Assembleia Legislativa acompanhada da 

documentação exigida para esse tipo de ato (documentos eletrônicos 7 e 

8), o Decreto Legislativo 0557/2015, que aprovou o nome do pretendente 

ao cargo (pág. 2 documento eletrônico 6) e o Decreto 4772/2015 do 

Governador de Estado do Amapá, no qual nomeia Michel Houat Habib 

como conselheiro do Tribunal de Contas daquele Estado (pág. 4 do 

documento eletrônico 6), ao meu sentir, são suficientemente hígidos, em 

conformidade com o que disposto no art. 73, § 1º, I, II, III, e IV e § 2º, II, da 

Carta Magna. Resta, portanto, configurada a lesão à ordem pública, em 

sua acepção jurídico-constitucional e jurídico-administrativa. Isso posto, 

defiro o pedido para suspender a decisão monocrática proferida autos do 

Agravo de Instrumento 0001613-75.2015.8.03.0000, até o trânsito em 

julgado da Ação Civil Pública 0046361-92.2015.8.03.0001, que tramita junto 

ao Juízo da 2ª Vara Cível e da Fazenda Pública de Macapá/AP. 

Publique-se.” (SL 936, Relator(a): Min. Presidente, Decisão Proferida 

pelo(a) Ministro(a) RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 11/05/2016, 

publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 13/05/2016 

PUBLIC 16/05/2016). Ainda, sobre a incidência do principio da presunção 

de inocência, é importante lembrar que a existência de ação penal, por ato 

de improbidade ou qualquer outra ação judicial ou processo administrativo 
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não é impeditivo para que qualquer cidadão se candidate a qualquer cargo 

eletivo, até mesmo ao cargo de Presidente da República. Não faz sentido 

que para o exercício do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas, que é 

órgão auxiliar do Poder Legislativo, a existência de ações judiciais ou 

processos administrativos ainda em tramitação, se sobreponha a 

presunção de inocência. Em relação à qualificação profissional do 

requerido, muito embora sua formação de nível superior seja médico, não 

se pode olvidar que não há exigência legal quanto à necessidade de 

graduação específica nas áreas de administração, finanças ou economia 

para que comprovação do requisito de notório conhecimento de 

Administração Pública, Economia ou Finanças. No caso, constata-se 

ainda, que o requerido Guilherme Maluf, desde a 16ª Legislatura, iniciada 

no ano 2007, foi eleito sucessivamente e exerceu o cargo de Deputado 

Estadual e no desempenho das atribuições inerentes, como a participação 

em comissões, elaboração de projetos de lei, é possível afirmar que lhe foi 

exigido conhecimento nas áreas de contabilidade, economia, finanças e de 

administração pública e até mesmo jurídica. Verifica-se, ainda, que o 

requerido integrou a Mesa Diretora da ALMT nos cargos de 1º Secretário 

e de Presidente, exercendo, portanto, atividades típicas de administração. 

Nesse sentido, o exercício do mandato eletivo por mais de doze anos e, 

também, de função administrativa como ordenador de despesas, autoriza 

concluir que o requerido adquiriu conhecimento nas áreas necessárias 

para atender o requisito exigido no art. 49, §1º, incisos III e IV da 

Constituição Estadual e no art. 73, §1º, incisos III e IV da Constituição 

Federal. A propósito dessas afirmações, o Excelentíssimo Desembargador 

Presidente do Tribunal de Justiça deste Estado, ao analisar o pedido de 

suspensão da liminar, pontuou que a pretensão deduzida nesta ação é 

fazer o Poder Judiciário substituir os membros do parlamento estadual e 

reavaliar os requisitos subjetivos para o requerido ocupar o cargo de 

Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, o que se 

mostra incabível. Extrai-se da decisão proferida no Pedido de Suspensão 

de Liminar n.º 1002309-33.2019.8.11.0000: “O que não cabe é o Poder 

Judiciário, ausente situação de flagrante ilegalidade, imiscuir-se em 

critérios de escolha que competiam exclusivamente à Assembleia 

Legislativa. Nesse particular, gize-se que não se está a falar de indicado 

que possui condenação criminal ou por improbidade administrativa 

transitada em julgado, situação que poderia se configurar estampada 

inidoneidade moral e, por consequência, afastá-lo do exercício do cargo 

de conselheiro. A condição de réu em ação penal ou seu envolvimento em 

processo administrativo de tomada de contas, em razão do postulado da 

presunção de inocência, não traz consigo de maneira automática a 

inidoneidade moral. Coube aos deputados estaduais entender tal condição 

como reprovável para a assunção ao cargo de conselheiro, contudo, 

como visto, por maioria assim não o fizeram. Não posso deixar de 

observar, ao final desse ponto, que a discussão sobre a indicação para o 

presente cargo de conselheiro já aportou neste Tribunal de Justiça em 

pelo menos duas ocasiões, quais sejam: no Mandado de Segurança n.º 

1001666-75.2019.8.11.0000, cuja Relatoria coube ao Desembargador Luiz 

Carlos da Costa, e no Mandado de Segurança n. 

1002373-43.2019.8.11.0000, cujo Relator é o Juiz de Direito Convocado 

Edson Dias Reis, tendo, em ambas, restado expresso a discricionariedade 

da Assembleia Legislativa para o enfrentamento da matéria. No feito que 

coube ao Desembargador Luiz Carlos da Costa discutiu-se a “ausência de 

publicidade e transparência na abertura de inscrição para o cargo de 

Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, bem como 

na edição de ato que limitou aos deputados estaduais o direito de 

indicação de candidatos ao referido cargo”. Naquela oportunidade, porém, 

bem consignou o ilustre Julgador que “o rito a ser observado para a 

sobredita escolha é matéria de economia interna da Assembleia Legislativa 

do Estado de Mato Grosso, logo ao Judiciário é vedado examinar o 

procedimento adotado, por se tratar de questão interna corporis” (Id 

6117404 do MS n. 1001666-75.2019.8.11.0000). Não se mostrou diverso o 

entendimento firmado pelo Juiz de Direito Convocado Edson Dias Reis 

quando aponta que “o ato da Assembleia Legislativa, ao estabelecer a 

forma de inscrição dos candidatos, está amparada no exercício regular de 

suas atribuições, configurando matéria interna corporis que, por sua vez, 

somente é passível de controle judicial em casos de cristalina ofensa aos 

direitos e garantias estabelecidas pela Constituição Federal, leis 

infraconstitucionais ou normas regimentais” (Id 6756435 do MS n. 

1002373-43.2019.8.11.0000). Em comunhão de sentido, no que concerne 

ao notório saber, é evidente que o Texto Constitucional não exige diploma 

de graduação nas áreas que menciona para sua configuração, pois, como 

já decidiu o Supremo Tribunal Federal, “a qualificação profissional formal 

não é requisito à nomeação de conselheiro de tribunal de contas estadual 

” (AO 476, rel. p/ o ac. Min. Nelson Jobim, julgado em 16.10.1997, DJ 

05.11.1999). Nesse universo, tendo os deputados estaduais, por maioria, 

mesurado que os sucessivos mandatos parlamentares exercidos pelo 

indicado serviriam para demonstrar seu notório saber contábil, econômico 

e financeiro ou sobre a administração pública, como lhes competia com 

exclusividade, descabe falar em revaloração de tais aspectos pelo Poder 

Judiciário. Em conclusão, por ter subtraído do Órgão Legislativo 

competência típica de natureza constitucional, a decisão liminar causa 

lesão à sua ordem administrativa em tal medida que o deferimento da 

contracautela se impõe.”(...) Ademais, por força da regra esposada no 

artigo 26, da Constituição Estadual, a escolha dos membros do Tribunal de 

Contas do Estado é de competência exclusiva da Assembleia Legislativa 

do Estado de Mato Grosso. Veja-se: Art.26. É da competência exclusiva 

da Assembleia Legislativa: I-(...); XVIII - escolher, mediante voto secreto e 

após arguição pública, dois terços dos membros do Tribunal de Contas do 

Estado; XIX - aprovar, previamente, por voto secreto, após arguição 

pública, a escolha de: a)Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado; 

Frise-se que, na hipótese, inexiste ofensa aos direitos e garantias 

estabelecidas na CRF, nas leis infraconstitucionais e/ou nas normas 

regimentais, o que, no meu entendimento, afasta possibilidade do controle 

judicial. Desse modo, atender a pretensão ministerial e reavaliar critérios 

subjetivos de questão privativa do parlamento estadual, anulando o ato 

administrativo praticado e, impor à ALMT a obrigação de realizar nova 

escolha, para o cargo de Conselheiro na vaga aqui discutida, sem que 

haja descumprimento de obrigação constitucional, certamente configuraria 

uma afronta ao princípio da Separação dos Poderes, o que seria mais 

prejudicial que o suposto erro na avaliação dos requisitos, conforme 

apontado pelo Ministério Público na inicial. A respeito do tema, o Supremo 

Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que o procedimento para 

escolha do Conselheiro do Tribunal de Contas é matéria interna corporis e, 

portanto, impassível de controle pelo Judiciário: “A sustação da tramitação 

de ato legislativo referente à escolha de Conselheiro para o Tribunal de 

Contas estadual, no âmbito da Assembleia Legislativa, e, portanto, no 

exercício regular de suas atribuições, acaba por interferir no legítimo 

funcionamento daquela casa legislativa, sendo ainda certo que a 

tramitação da citada matéria decorreu de reexame em virtude de possível 

ofensa ao contido nos arts. 73 e 75 da Constituição Federal, o que 

configura lesão à ordem pública em sua acepção jurídico-constitucional.” 

(STF - SL-AgR: 112 TO, Relator: ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 

04/10/2006, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 24-11-2006). Não cabe, 

assim, ao Poder Judiciário, substituir a atividade privativa do parlamento 

estadual, na valoração de conceitos subjetivos para invalidar suas 

decisões. Ainda, é pertinente lembrar que a matéria é eminentemente 

política e, nesta condição, estaria entregue à autonomia dos Órgãos 

Políticos, não cabendo ao Judiciário interferir de qualquer modo, pois 

inexiste previsão constitucional de mecanismo de controle desta natureza. 

Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos constantes na inicial e, 

consequentemente, extingo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários. Transitada em julgado, procedam-se as anotações 

necessárias e, não havendo pendências, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2020. Celia Regina Vidotti Juíza de Direito
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