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Sessões: Terças-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha
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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Varas Cíveis

10ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009895-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE MARTINS 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

 

PJE 1009895-61.2020 Vistos. Embora a parte autora se manifeste 

reiterando o documento apresentado de id. 29881881, não há como 

considerá-lo como protocolo/negativa por parte da Seguradora, conforme 

já explicitado, assim intime-se novamente a autora para que emende a 

petição inicial, de acordo com as determinações do despacho retro, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321, §único do 

CPC). Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1042154-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI SONAGLIO TOLEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SONAGLIO TOLEDO OAB - RS90220 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANCEN MACHADO COSTA (REU)

RENOVANCE SAUDE E ESTETICA LTDA - ME (REU)

LA RENOVENCE CLINICA DE ESTETICA E ODONTOLOGIA LTDA (REU)

CIEILA CAROLINE MACHADO COSTA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1042154-46.2019 Visto. Cite-se a parte ré, com prazo de 15 dias, para 

cumprimento nos termos pedido na inicial, bem como o pagamento de 

honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (art. 701, CPC), 

anotando-se, nesse mandado, que, caso a parte requerida cumpra, ficará 

isenta de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC). Conste que, nesse 

prazo, a parte requerida poderá oferecer embargos, e que, não havendo o 

cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial (art. 701, § 2º, CPC). 

Cientifique-se a parte ré de que, no prazo para embargos, reconhecendo 

o crédito da parte autora, 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. 701, § 5º c/c art. 916, CPC). Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1003075-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22456-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO VICTOR HIDENOBU HASHIMOTO LEITE (REQUERIDO)

NATALIRDES NEVES DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1003075-26.2020 Visto. Recebo a emenda de id. 29431561, assim 

proceda-se a alteração do valor da causa para R$ 4.983,43. Intime-se a 

parte autora para recolher a diferença custas de distribuição sobre o valor 

corrigido, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento nos termos 

dos art. 290 c/c 321, parágrafo único, do CPC. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003969-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABINA PEREIRA DE MATOS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1003969-02.2020 Visto. Recebo a emenda de id. 29115272. Cite-se a 

parte ré, com prazo de 15 dias, para cumprimento nos termos pedido na 

inicial, bem como o pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor 

atribuído à causa (art. 701, CPC), anotando-se, nesse mandado, que, caso 

a parte requerida cumpra, ficará isenta de custas processuais (art. 701, § 

1º, CPC). Conste que, nesse prazo, a parte requerida poderá oferecer 

embargos, e que, não havendo o cumprimento da obrigação ou 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (art. 701, § 2º, CPC). Cientifique-se a parte ré de que, no 

prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora, 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. 701, § 5º c/c art. 

916, CPC). Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018800-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JADIR JOSE CARNEIRO (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 - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Impulsiono o feito, para intimar as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias se manifestarem acerca do laudo da perícia realizada na Central de 

Conciliação (Kelly Marcela Major – Analista Judiciário).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018800-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JADIR JOSE CARNEIRO (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 - MS5871-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 para, no prazo de 5 dias, 

se manifestar sobre o pagamento do valore remanescente. Deverá a parte 

interessada, sendo o caso, fornecer os dados bancários e 

pessoais/jurídicos necessários à expedição do alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019602-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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GIVALDO MOREIRA DOS SANTOS (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 para, no prazo de 5 dias, 

se manifestar sobre o pagamento do valor remanescente da condenação. 

Deverá a parte interessada, sendo o caso, fornecer os dados bancários e 

pessoais/jurídicos necessários à expedição do alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023525-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JMS METALURGICA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT12320-N (ADVOGADO(A))

ELZA DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11642-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE PORTAL DOS IMIGRANTES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA GALVAO SERRA OAB - MT16815-O (ADVOGADO(A))

JULIO SERGIO GREGUER FERNANDES OAB - MT11540-O 

(ADVOGADO(A))

DEBORA REGINA SOUZA OAB - MT14947-O (ADVOGADO(A))

BRUNO TERENCE ROMERO E ROMERO GONCALVES DIAS OAB - 

MS9381-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais, sendo que os honorários serão arcados 

pela requerida nos termos da decisão de ID 29553308.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013815-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHEYLA CRISTINA VIEIRA DE SOUSA (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 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013815-43.2020.8.11.0041. AUTOR: 

SHEYLA CRISTINA VIEIRA DE SOUSA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos. Recebo a inicial. Designo o dia 30/07/2020, às 

09h00min 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 do CPC. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023783-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA AUXILIADORA GRAMINHO ORRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023783-34.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSANA AUXILIADORA GRAMINHO ORRO REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos. Recebo a inicial. Designo o dia 30/07/2020, às 09h15min 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 do CPC. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013846-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVELLYN MACIEL E 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 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013846-63.2020.8.11.0041. AUTOR: 

EVELLYN MACIEL E SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Recebo a inicial. Designo o dia 30/07/2020, às 

12h15min 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 do CPC. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013892-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO CORREIA (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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013892-52.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULO ROBERTO CORREIA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Recebo a inicial. Designo o dia 30/07/2020, às 

12h30min 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 do CPC. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013899-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA 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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013899-44.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ZENILDA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos. Recebo a inicial. Designo o dia 30/07/2020, às 13h00min 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 do CPC. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013895-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE ALMEIDA DE ARAUJO PAVAO (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013895-07.2020.8.11.0041. AUTOR: 

LUZINETE ALMEIDA DE ARAUJO PAVAO REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Recebo a inicial. Designo o dia 

30/07/2020, às 12h45min 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 do CPC. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013943-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR ROQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013943-63.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULO CESAR ROQUE REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Recebo a 

inicial. Designo o dia 30/07/2020, às 14h00min 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 do CPC. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013900-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE DE OLIVEIRA (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 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013900-29.2020.8.11.0041. AUTOR: 

VALDETE DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos. Recebo a inicial. Designo o dia 30/07/2020, 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 
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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 do CPC. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013908-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEDECI PENHORATO (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013908-06.2020.8.11.0041. AUTOR: 

DEDECI PENHORATO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos. Recebo a inicial. Designo o dia 30/07/2020, às 13h30min 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 do CPC. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013966-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAISA FERNANDA DEDUBIANE HONORIO (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 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013966-09.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

THAISA FERNANDA DEDUBIANE HONORIO REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Recebo a inicial. Designo o dia 

30/07/2020, às 08h00min 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 do CPC. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013950-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA OLIVEIRA DE SOUZA (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013950-55.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAMELA OLIVEIRA DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Recebo a inicial. Designo o dia 30/07/2020, 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 do CPC. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013938-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE GOMES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013938-41.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

GRACIELE GOMES PEREIRA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Recebo a 

inicial. Designo o dia 30/07/2020, às 13h45min 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 do CPC. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002763-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAYNE CAMILO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA LUSTOSA SABINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1002763-50.2020 Visto. Designo o dia 14.07.2020, às 12hs:00min. 
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para audiência de conciliação, que será 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, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). 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, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do NCPC. Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1046125-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS OLIVEIRA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO HONORATO RODRIGUES NEVES (REU)

MARIA BENEDITA DAS NEVES (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1046125-39.2019 Vistos. Designo o dia 14.07.2020, às 13h00min para 

audiência de conciliação, que será realizada na Central de Conciliação 

desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, 

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, NCPC), e terá início 

a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). 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, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Citem-se os confinantes pessoalmente (246, § 3º, NCPC). 

Cite-se por edital, com o prazo de 20 dias, os interessados ausentes, 

incertos e desconhecidos (art. 259, I e III, NCPC). Publique-se o edital na 

rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça. Cientifique-se para 

que manifeste eventual interesse na causa a União, o Estado e o 

Município, encaminhando a cada ente cópia da inicial e dos documentos 

que a instruíram. Dê-se vista ao Ministério Público. Concedo os benefícios 

da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0017331-69.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARODIR MARCIO COENE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT4960-O (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO OAB - MT12741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRYON COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

EFFA MOTORS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA CAROLINA TROCA CABELLA OAB - SP268827 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO OAB - MT13691-O 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIO DE JESUS CAVALCANTI OAB - SP368449-O (ADVOGADO(A))

 

Ante a expedição de certidão de crédito, nos termos da decisão retro, 

procedo à INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo de 30 dias, 

efetivar a comprovação nestes autos da habilitação no processo de 

recuperação judicial da executada.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1042173-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA EXTRATIVA RIO FERRO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO COSTA OJEDA CAMARGO (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1042173-52.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

AGROPECUARIA EXTRATIVA RIO FERRO LTDA - ME REU: THIAGO COSTA 

OJEDA CAMARGO Vistos. Defiro o pedido de ID 29454908, assim 

expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento da quantia 

depositada a título de caução, com seus rendimentos. Após, certifique-se 

o trânsito em julgado e arquive-se com as anotações e baixas devidas. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0039530-22.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE (EXEQUENTE)

NAISE GODOY DE CAMPOS SILVA FREIRE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLA MARTINS VARGAS OAB - MT5300-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURISTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SILVA PINTO OAB - MA11742-A (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15103-A 

(ADVOGADO(A))

LAIS DA COSTA TOURINHO OAB - BA24024-O (ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0039530-22.2011.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE, NAISE GODOY DE CAMPOS SILVA 

FREIRE EXECUTADO: BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURISTICOS S/A 

Vistos. Deixo de analisar o recurso interposto ID 27037912, vez que 

intempestivo, conforme certificado ID 29314571. No mais, considerando a 

satisfação da obrigação e consequente extinção do cumprimento de 

sentença (ID 27037909), pagas as custas processuais, se houver, 

arquive-se o feito com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0036256-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR RIBEIRO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA OAB - MT18213-O (ADVOGADO(A))

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 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0036256-74.2016.8.11.0041. 
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ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CESAR RIBEIRO DA SILVA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos. Expeça-se alvará em favor do perito para 

levantamento da quantia concernente aos honorários periciais, depositada 

pela ré ID 26770538, com seus rendimentos. No mais, intime-se o Apelado 

para apresentar contrarrazões ao recurso interposto, no prazo de 15 

(quinze) dias. Apresentadas ou não as contrarrazões, proceda-se à 

imediata remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as 

nossas homenagens. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0006280-90.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA BORGES DA LUZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO OAB - MS10789-O 

(ADVOGADO(A))

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR OAB - MS15140-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME FERREIRA DE BRITO OAB - MS9982-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MAPFRE VIDA S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO OAB - MS10766-O (ADVOGADO(A))

FABIANE GOMES PEREIRA OAB - GO30485 (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0006280-90.2014.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: RAFAEL ARRUDA BORGES DA LUZ 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., 

MAPFRE VIDA S/A Vistos. Expeça-se alvará em favor do perito para 

levantamento da quantia concernente aos honorários periciais, depositada 

pelas requeridas ID 27123088 e ID 27123089, com seus rendimentos. 

Após, proceda-se à imediata remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça, com as nossas homenagens. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014221-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VOSNIAK (AUTOR)

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 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014221-64.2020.8.11.0041. AUTOR: 

JOAO VOSNIAK REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Visto. A parte autora requereu a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita, e para tanto apresentou declaração de hipossuficiência. 

Por ter tal declaração força probante juris tantum, cabe ao Magistrado 

avaliar o caso concreto, devidamente autorizado por nossa legislação (art. 

5º, LXXIV, CF), confira-se: “Art.5° Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: [...] LXXIV - O Estado prestará assistência judiciária integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (negritei e 

destaquei). Assim, levando-se em consideração a ausência de 

demonstração da impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

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., que 

apresentem a sua renda atual, ou proceder o recolhimento das 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014226-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MAXIMIANO ALVES NETO (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 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014226-86.2020.8.11.0041. AUTOR: 

CARLOS ANTONIO MAXIMIANO ALVES NETO REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Visto. Intime-se a parte autora para 

emendar a inicial, a fim de apresentar documentos atuais que comprovem 

fazer jus ao benefício da justiça gratuita, como declaração de imposto de 

renda atual, 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014264-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MOREIRA SOARES (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014264-98.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELZA MOREIRA SOARES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. A parte autora requereu a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, e para tanto apresentou 

declaração de hipossuficiência. Por ter tal declaração força probante juris 

tantum, cabe ao Magistrado avaliar o caso concreto, devidamente 

autorizado por nossa legislação (art. 5º, LXXIV, CF), confira-se: “Art.5° 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: [...] LXXIV - O Estado prestará 

assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. (negritei e destaquei). Assim, levando-se em consideração 

a ausência de demonstração da impossibilidade de arcar com as custas 

processuais, 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., que 

apresentem a sua renda atual, ou proceder o recolhimento das 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014044-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AILTON BARBOSA (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 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014044-03.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE AILTON BARBOSA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 
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E CIA Visto. A parte autora requereu a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, e para tanto apresentou declaração de 

hipossuficiência. Por ter tal declaração força probante juris tantum, cabe 

ao Magistrado avaliar o caso concreto, devidamente autorizado por nossa 

legislação (art. 5º, LXXIV, CF), confira-se: “Art.5° Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: [...] LXXIV - O Estado prestará assistência judiciária integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (negritei e 

destaquei). Assim, levando-se em consideração a ausência de 

demonstração da impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

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., que 

apresentem a sua renda atual, ou proceder o recolhimento das 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014368-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE SANTOS AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT8575-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: 1014368-90.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIANE SANTOS AMORIM REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. A parte autora requereu a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, e para tanto apresentou 

declaração de hipossuficiência. Por ter tal declaração força probante juris 

tantum, cabe ao Magistrado avaliar o caso concreto, devidamente 

autorizado por nossa legislação (art. 5º, LXXIV, CF), confira-se: “Art.5° 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: [...] LXXIV - O Estado prestará 

assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. (negritei e destaquei). Assim, levando-se em consideração 

a ausência de demonstração da impossibilidade de arcar com as custas 

processuais, 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., que 

apresentem a sua renda atual, ou proceder o recolhimento das 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014470-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEI JOSE DA SILVA ARAUJO (AUTOR)

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 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014470-15.2020.8.11.0041. AUTOR: 

JUCINEI JOSE DA SILVA ARAUJO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. A parte autora requereu a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, e para tanto apresentou 

declaração de hipossuficiência. Por ter tal declaração força probante juris 

tantum, cabe ao Magistrado avaliar o caso concreto, devidamente 

autorizado por nossa legislação (art. 5º, LXXIV, CF), confira-se: “Art.5° 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: [...] LXXIV - O Estado prestará 

assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. (negritei e destaquei). Assim, levando-se em consideração 

a ausência de demonstração da impossibilidade de arcar com as custas 

processuais, 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., que 

apresentem a sua renda atual, ou proceder o recolhimento das 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0010620-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARENIL ROSA OLIVEIRA MARQUES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT12333-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA OAB - MT23574-O 

(ADVOGADO(A))

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 DESPACHO Processo: 0010620-09.2016.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARENIL ROSA OLIVEIRA MARQUES 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MONGERAL AEGON SEGUROS E 

PREVIDENCIA S/A Vistos. Expeça-se alvará em favor do perito para 

levantamento dos valores depositados ID 27025980 com seus 

rendimentos, referente aos honorários periciais. Após, proceda-se à 

imediata remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as 

nossas homenagens. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014321-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSIANO MORAES LOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ OAB - MS22975 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. (REU)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

MAPFRE VIDA S/A (REU)

ALLIANZ SEGUROS S/A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014321-19.2020.8.11.0041. AUTOR: 

GERSIANO MORAES LOURA REU: MAPFRE VIDA S/A, BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA S.A., ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A., ALLIANZ 

SEGUROS S/A Visto. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, a fim 

de apresentar documentos atuais que comprovem fazer jus ao benefício 

da justiça gratuita, como holerites referentes aos três últimos meses 

anteriores ao ingresso do processo, 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0002597-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA DE ANDRADE MORALES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT10177 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

HOSPITAL SANTA MARCELINA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIAN HERNANDES BARBIERI OAB - SP149584 (ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ELIZA YUKIE INAKAKE OAB - SP91315-O (ADVOGADO(A))

NAIARA EDUARDA BRITO SALA OAB - MT19200-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0002597-74.2016.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOSEFA DE ANDRADE MORALES 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO, HOSPITAL SANTA MARCELINA Vistos. Expeça-se 

alvará em favor do perito referente aos honorários periciais, depositados 

pela ré ID 27183459, com seus rendimentos. Após, caso esteja apto, 

remeta-se o feito ao Egrégio Tribunal de Justiça, com nossas 

homenagens. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1013903-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEO ALBINO DO NASCIMENTO (AUTOR)

DENILCE PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013903-81.2020.8.11.0041. AUTOR: 

DENILCE PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO, LEO ALBINO DO 

NASCIMENTO REU: RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

Visto. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de: a) apresentar procuração quanto ao requerente 

Leo Albino do Nascimento, sob pena de extinção; b) apresentar 

documentos de ambas as partes que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como CTPS completa, holerite, declaração de imposto de 

renda etc., ou recolher as custas iniciais de distribuição, sob pena de 

indeferimento; c) informar os dados e endereço do confinante dos fundos 

referente ao lote nº 39, vez que ausente, também sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036575-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINA TECLA OJEDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB - MT15643-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO(A))

MICHEL SCAFF JUNIOR OAB - SC27944 (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, nesta data, protocolizei Carta Precatória expedida nestes 

autos para o Juízo Deprecado, Cáceres/MT, via PJE, tendo o processo 

sido distribuído sob o nº 1001277-38.2020.8.11.0006, acompanhada dos 

documentos necessários a sua instrução. Certifico, ainda, que procedo à 

INTIMAÇÃO das partes para acompanharem as diligências junto ao Juízo 

Deprecado.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1013787-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DE LIMA FONSECA OAB - MT22854-B (ADVOGADO(A))

MAGNA ALVES DOS SANTOS OAB - 422.176.102-44 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

UNIMED COSTA OESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1013787-75.2020 Vistos. A parte autora se manifesta através do id. 

30796320, informando o descumprimento da liminar de id. 30758379, 

entretanto diante da certidão de id. 30805360, verifica-se que a parte 

requerida não foi intimada da referida decisão, não havendo que se falar 

em descumprimento da liminar. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0047218-93.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE SOUZA NETO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais. No mesmo prazo, em sendo o caso, 

deverá a parte interessada na realização da perícia comprovar o depósito 

dos honorários, nos termos da decisão, sob pena de preclusão da prova

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023538-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELINETE VENTURA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

JULIO DA SILVA RIBEIRO OAB - MT19838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Diante da ausência justificada da autora (ID 5561198) na audiência de 

conciliação e diante do pedido de nova audiência (ID 5561178), Redesigno 

a audiência de conciliação para o dia 17/10/2017, às 11:00 horas, que 

será realizada na Central de Conciliação deste Fórum. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023538-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELINETE VENTURA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

JULIO DA SILVA RIBEIRO OAB - MT19838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Diante da ausência justificada da autora (ID 5561198) na audiência de 

conciliação e diante do pedido de nova audiência (ID 5561178), Redesigno 

a audiência de conciliação para o dia 17/10/2017, às 11:00 horas, que 
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será realizada na Central de Conciliação deste Fórum. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006896-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OUTIMPRESS SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO MASSOLI LEIRIAO OAB - MT214050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEICAO 2018 LAYR MOTA DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL (REU)

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - DIRETORIO ESTADUAL DE 

MATO GROSSO (REU)

 

Certifico e dou fé, que, conforme informação do Departamento de Controle 

e Arrecadação, o pedido de parcelamento foi devidamente cadastrado no 

sistema de arrecadação do TJMT, podendo as partes acessarem 

diretamente no site do TJMT/EMISSÃO DE GUIAS ONLINE/EMITIR GUIA, na 

barra de busca digitar o tipo da ação DISTRIBUIÇÃO - OUTROS, Selecionar 

opção MEU PROCESSO E ELETRÔNICO PJE. Ao lançar o número do 

processo, automaticamente, o sistema alertará com a seguinte mensagem: 

"Há um parcelamento/desconto cadastrado para o processo informado 

nos valores abaixo." Assim, procedo à intimação da parte autora, para que 

comprove o recolhimento da primeira parcela, e as demais no mês 

subsequente ao primeiro pagamento, conforme despacho.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008182-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA MAIER DEMAMAN (AUTOR(A))

OSVALDO MAYER (AUTOR(A))

IRITICI MAIER JORGE (AUTOR(A))

CELSO MAIER (AUTOR(A))

MARLI MAIER DA SILVA (AUTOR(A))

RAIMUNDO MAIER (AUTOR(A))

CELIA MAIER PREDIGER (AUTOR(A))

ROMEU MAIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008182-85.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CELSO MAIER, IRITICI MAIER JORGE, MARLI MAIER DA SILVA, RAIMUNDO 

MAIER, CELIA MAIER PREDIGER, ROMEU MAIER, OSVALDO MAYER, 

ROMILDA MAIER DEMAMAN REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Verifica-se que não há nos autos instrumento de 

procuração referente ao autor Raimundo Maier, assim, a fim de evitar 

nulidade processual, intime-se a parte autora para proceder a 

regularização processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1031464-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDERALDO BRUCCELI (EMBARGANTE)

IRANI APARECIDA DE CARVALHO BRUCCELI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PEREIRA BORNELLI OAB - PR16731 (ADVOGADO(A))

ADRIANO ROGERIO PATUSSI OAB - PR19493 (ADVOGADO(A))

PAULO DE TARSO RIBEIRO DE CASTRO OAB - PR22319 

(ADVOGADO(A))

TOBIAS MARINI DE SALLES LUZ OAB - PR43834 (ADVOGADO(A))

LUTERO DE PAIVA PEREIRA OAB - PR11929 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1031464-55.2019 Visto. Proceda-se a associação aos autos 

1017957-61.2018. Recebo os embargos para discussão, sem o efeito 

suspensivo, vez que a execução ainda não se encontra garantida pela 

penhora (art. 919, § 1º, NCPC). Intime-se o embargado, por seu advogado, 

para, querendo, apre-sentar impugnação, no prazo de 15 dias. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1035146-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA 

LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO 

HOSPITALARES S/A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO WEISS KIST OAB - RS96016 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1035146-18.2019 Visto. Diante da impossibilidade de vinculação da 

guia de id. 22494154 a estes autos, 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 CPC). Quanto ao 

valor recolhido equivocadamente, deverá a parte autora requerer a 

restituição junto ao Funajuris. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1049223-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX ROSA JORGE DA CUNHA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA OAB - MT11990-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU ORELIO WOBETO CAMILOTTI (EMBARGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1049223-32.2019 Visto. A parte autora pretende a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, entretanto não a cópia da carteira de 

trabalho de 29092044 está incompleta, vez que não constam a numeração 

de suas páginas, assim, intime-a para, nos termos do art. 99, § 2º, do 

NCPC, apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como CTPS, holerite, cópia do imposto de renda, etc., ou 

recolher as custas de distribuição, no prazo de quinze dias, sob pena de 

indeferimento. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016807-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO 

HOSPITALARES S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA MARION SPENGLER OAB - RS37341 (ADVOGADO(A))

MARIANA KLIEMANN A CAMPIS OAB - RS94978 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUIS PRITSCH OAB - RS73629 (ADVOGADO(A))

MARCOS EDUARDO RUIZ COELHO GOMES OAB - SP208798 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA 

LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1016807-11.2019 Visto. Antes de analisar o pedido de id. 23025355, 

intime-se a exequente para apresentar demonstrativo de débito atualizado, 
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no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1048626-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENEDITO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

fulano de tal (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1048626-63.2019 Visto. Diante do decurso do prazo da manifestação 

de id. 29224449, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, traga aos autos a matrícula do imóvel, bem como emende a 

petição inicial, adequando-a aos requisitos do art. 319 do CPC, mais 

precisamente em relação ao inciso II, procedendo a qualificação do réu, 

sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, CPC). 

Intime-se ainda, para que no mesmo prazo, qualifique a confinante dos 

fundos. Deverá a parte, na mesma oportunidade, apresentar a planta de 

localização do imóvel, bem como o memorial descritivo, sob pena de 

indeferimento. Decorrido o prazo supracitado, nada sendo requerido 

volte-me os autos conclusos para deliberações. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008735-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ART ROOM COMERCIAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALL EVENTOS E LOCACOES EIRELI ME - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1008735-98.2020 Visto. Recebo a emenda de id. 30098547. 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-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1007964-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME GARCIA NETO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTANON LEOBET OAB - MT26071/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS PASCHOAL DANTAS (EMBARGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1007964-23.2020 Visto. Intime-se a parte embargante para emendar a 

inicial para incluído no polo passivo todas as partes do processo 

executivo, tendo em vista que são litisconsortes necessários, no prazo de 

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

único, do NCPC). Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010254-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ARRUDA CAMPOS GOMES - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO GOULART OAB - SP179755 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS RENATO LOPES VALENZUELA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1010254-11.2020 Visto. A parte autora não cumpriu a Resolução n.º 

04/20126/TP, que acrescenta o artigo 13-A na Resolução n.º 022/2011/TP, 

a qual determina: “Art. 13-A. Será de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

“Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade. Assim, intime-se 

a parte autora para emendar a inicial, no sentido de promover a 

classificação e organização dos documentos anexados em conformidade 

com a referida resolução, e na oportunidade apresentar cálculo do débito 

com as especificações determinadas no parágrafo único do art. 798 do 

NCPC, tudo no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial, 

nos termos dos arts. 321, parágrafo único e art. 801, ambos NCPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1010709-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO 

LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FERREIRA FREITAS OAB - SP121567 (ADVOGADO(A))

THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA OAB - SP297478 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 

(EMBARGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1010709-10.2019 Visto. Intime-se a parte autora para que comprovar 

o pagamento integral das custas, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1057439-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MOREIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA FERREIRA OAB - MT24990/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHAEL ALEXANDER SHAW WALKER (EXECUTADO)

SAO CARLOS MINERACAO LTDA. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1057439-79.2019 Visto. Nos termos do art. 98, § 6º, do CPC/15, defiro 

o pedido da parte autora de parcelamento do pagamento das custas 

judiciais e taxa em até 6 (seis) parcelas (id. 26801071), recolhidas 

mediante emissão de guia com a respectiva comprovação do pagamento 
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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 autora para que, em 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento 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: 1013695-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LEITE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1013695-97.2020 Visto. Recebo a emenda de id. 30669220, na qual o 

autor pretende que seja desconsiderado o pedido de tutela de urgência. 

Designo o dia 14.07.20200, às 11h:30min para audiência de conciliação, 

que será realizada na Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a 

parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, 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, NCPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). 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, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela 

parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: "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: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências;" E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: "Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista". Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade do requerente em relação ao requerido, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova, devendo o réu apresentar os contratos, incluindo o do 

cartão de crédito, que deu ensejo aos descontos discutidos no processo, 

com a autorização para desconto em folha, bem como, para que exiba os 

comprovantes de créditos realizados em favor da requerente referente a 

cada contrato. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, 

nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, 

ambos do NCPC. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014640-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDINA DA SILVA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014640-84.2020.8.11.0041. AUTOR: MARIA 

FERNANDINA DA SILVA REU: BANCO DO BRASIL SA Visto. Trata-se de 

Ação de Reparação de Danos Materiais proposta por MARIA FERNANDINA 

DA SILVA em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., onde se discute 

rendimentos e atualizações de valores depositados em conta junto ao réu, 

referentes ao programa PIS/PASEP. Verifica-se que o litígio versa sobre 

rendimentos bancários e operações que não foram realizadas por uma 

instituição financeira depositária, restando evidenciado que seu objeto é 

exclusivamente procedimentos financeiros, que deveriam/poderiam ter 

sido realizados ou foram realizados erroneamente. Sobre a criação e 

competência das varas bancárias, o §1º do art. 1º do Provimento n. 

004/2008/CM, assim dispõe: 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. Assim, por se tratar de operação bancária, a 

Vara Especializada em Direito Bancário é competente para processar e 

julgar o feito, possuindo elevada experiência acerca de tais 

procedimentos. Nesse sentido, colho o entendimento desta Corte 

Mato-Grossensse: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 

CONTA-CORRENTE - INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, E §§ 2º e 3º, DA 

PORTARIA 004/2008/CM - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. Se a 

matéria em discussão tem conteúdo financeiro, cabe ao Juízo 

Especializado o julgamento. Nas ações de indenização por dano moral, a 

competência da Vara Especializada de Direito Bancário não será afastada 

se o pedido estiver cumulado com outro de natureza tipicamente bancária 

( a r t .  1 º ,  I ,  § 2 º ,  d a  P o r t a r i a  0 0 4 / 2 0 0 8 / C M ) .  ( N .U 

0023110-26.2015.8.11.0000, 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). CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – MATÉRIA AFETA À 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – 

CONFLITO IMPROCEDENTE. A definição da competência da Vara 

Especializada em Direito Bancário, como para qualquer outra 

especializada, faz-se de modo expresso pela discussão de matéria de 

cunho bancário. Se a ação originária visa à consignação da parcela em 

atraso do financiamento imobiliário e a manutenção das demais relações 

contratuais da parte com a instituição financeira, inclusive, movimentação 

de sua conta corrente prevalece à competência especializada, inteligência 

do § 1º do art. 1º, I do Provimento nº 04/2008/CM. (N.U 

0008262-34.2015.8.11.0000, Adilson Polegato de Freitas, Primeira Turma 

De Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/05/2015, 

Publicado no DJE 14/05/2015). Desse modo, conheço a incompetência 

deste juízo e DECLINO, ex officio, a competência jurisdicional para 

conhecer, processar e julgar a presente ação, a uma das Varas 

Especializadas em Direito Bancário desta Capital, para onde determino a 

imediata redistribuição. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009043-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON RAFAEL GONCALVES PEDROSO (AUTOR(A))

CARLA GONCALVES PEDROSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009043-71.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLEITON RAFAEL GONCALVES PEDROSO, CARLA GONCALVES 

PEDROSO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Visto. 

Considerando a necessidade de realização de perícia médica 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 

CPC, determino de ofício a produção de prova pericial indireta e nomeio 

como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo ser encontrado no 

consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 

843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 3025-3060 e 92237073 

o qual cumprirá o encargo, independentemente de termo de compromisso 

(Art. 466 do NCPC). Na forma do art. 470, II do NCPC, apresento os 

seguintes quesitos a serem respondidos pelo expert: Informe o Senhor 

Perito qual a causa da morte da vítima; se a morte teve como fator 

determinante a ocorrência de acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias 

indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, 

art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial. Os honorários serão pagos por ambas as partes, assim intime-se 

a parte ré para realizar o depósito de 50% do valor arbitrado, no prazo de 

05 (cinco) dias (art. 465, § 3º, NCPC), e no tocante à cota parte da autora, 

por ser beneficiária da justiça gratuita, será suportado pelo Estado, 

devendo ser expedida certidão de crédito ao perito após a entrega do 

laudo (art. 95, CPC). Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para 

o inicio dos trabalhos periciais, devendo a Gestora providenciar o 

necessário para que todos sejam cientificados da referida designação. 

Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento integral após a 

entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. 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 a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me concluso para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023385-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELITO JUNIOR CASEMIRO DE LIMA (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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: 1023385-87.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELITO JUNIOR CASEMIRO DE LIMA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ELITO JUNIOR CASEMIRO DE LIMA, 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 11/04/2019, 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, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 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 

ilegitimidade passiva, a ausência de interesse de agir devido à ausência 

de prévio requerimento administrativo, bem como apresentou impugnação 

ao pedido de justiça gratuita. No mérito alega a ausência de prova de 

acidente causado por veículo automotor de via terrestre devido o boletim 

de ocorrência ter sido elaborado com base nas declarações do autor 

posteriormente ao fato, a ausência de prova de nexo causal entre as 

lesões e a ocorrência de acidente automobilístico, a ausência de prova da 

invalidez permanente alegada, discorre acerca dos valores da 

indenização em caso de condenação, do dano moral, da inaplicabilidade 

da inversão do ônus da prova, da prova pericial, bem como quanto à 

correção monetária, aos juros e honorários advocatícios, a ausência de 

ônus sucumbenciais, requerendo seja colhido o depoimento pessoal da 

parte autora e a improcedência do pedido inicial. A impugnação foi 

acostada aos autos (ID 29064710). Houve a realização de audiência de 

conciliação (ID 25297575), tendo sido realizada avaliação médica e 

apresentada manifestação da parte autora quanto a esta. É o relatório. 

Decido. Inicialmente, ressalta-se que a habilitação do advogado no 

processo deverá ser procedida por este, nos termos do artigo 21 da 

Resolução nº 03/2018 TJMT/TP, pelo que não há que se falar em nulidade 

processual caso este não cumpra o acima disposto. Passemos a análise 

das preliminares suscitadas. Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, 

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 inexistência 

de interesse de agir devido à ausência de finalização do prévio 

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 
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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) A parte ré ainda impugna o pedido de justiça gratuita 

apresentado pela autora, alegando que esta não comprovou sua 

hipossuficiência financeira, tendo inclusive advogado contratado para 

efetuar seu patrocínio. Contudo, esta não merece prosperar, vez que 

dispõe o artigo 4º da Lei n.º 1.060/50 que a parte gozará dos benefícios 

da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. 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 impugnante não 

promoveu qualquer prova nesse sentido, devendo ser mantida a benesse. 

A propósito: “APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE POR BENFEITORIA 

- EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO - ARTIGO 267, I E VI DO CPC - 

AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - REQUERIDA QUE 

POSTULA A REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM FAVOR DO 

AUTOR APELADO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM QUE O 

AUTOR TEM CONDIÇÃO DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS 

SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO - PRESUNÇÃO LEGAL DE 

PROBREZA E NECESSIDADE AO BENEFÍCIO NÃO AFASTADAS - 

MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 20, §4º DO CPC NA FIXAÇÃO - 

MAJORAÇÃO DA VERBA POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Se não há elemento capaz de demonstrar a necessária 

revogação do benefício da assistência judiciária concedida em favor do 

autor apelado, esta merece ser mantida. [...].” (TJMT, Ap. 144181/2013, 

Des. Guiomar Teodoro Borges, Sexta Câmara Cível, Data do Julgamento 

12/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014). Negritei Com essas 

considerações, rejeito a preliminar de impugnação à concessão da 

Assistência Judiciária Gratuita. No mérito, a ré alega a ausência de prova 

de ter sido o acidente causado por veículo automotor, argumentando que o 

boletim de ocorrência foi elaborado com base nas declarações do autor, 

não tendo sido presenciado pela autoridade policial, nem mesmo por 

testemunhas, tendo, ainda, sido registrado somente após o acidente, por 

isso não seria possível atribuir credibilidade a este. 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, 

contrariamente ao alegado pela ré. 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) grifo nosso. 

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, aliado as documentações 

de atendimento médico, comprova que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 11/04/2019. A perícia médica judicial concluiu que ELITO 

JUNIOR CASEMIRO DE LIMA apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do tornozelo 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, bem 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 tornozelo 

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 

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 
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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 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 Novo 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: 1025228-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL VIEIRA PEREIRA DE SOUSA (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-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: 1025228-87.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ISMAEL VIEIRA PEREIRA DE SOUSA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 

Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. 

ISMAEL VIEIRA PEREIRA DE SOUSA, qualificado nos autos, ajuizou Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 08/12/2018, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, no valor de 40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário mínimo vigente no País, 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 devido à ausência do prévio requerimento administrativo. No 

mérito alega a ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte 

postulante, a ausência de nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, 

a ausência de nexo causal devido à inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, os valores da condenação, a 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 25570891). 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, 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 em 

razão da ausência do pedido administrativo prévio, 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 08/12/2018. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que ISMAEL VIEIRA PEREIRA DE SOUSA, possui disfunções 

apenas temporárias. Destaca-se que, embora requerido pela parte autora 
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a desconsideração do laudo pericial supracitado e designação de nova 

perícia, sabe-se que, neste caso, a perícia médica é essencial ao deslinde 

do processo, não cabendo ao autor apenas por discordar da conclusão 

apresentada, requerer sua anulação. Deste modo, considerando que o 

laudo pericial realizado no mutirão quando da audiência de conciliação 

possui as informações necessárias e não sendo evidenciado pelo autor 

erro ou equívoco na análise do perito, vez que esse utilizou os 

documentos médicos acostados aos autos aliado a exame físico para 

elaborar o laudo, este é perfeitamente válido para ser usado em sentença, 

estando o presente feito devidamente instruído. Nesse sentido é o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Estado: “RECURSO DE APELAÇÃO 

– AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRELIMINAR - PERÍCIA MÉDICA 

REALIZADA EM MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA 

– INOCORRÊNCIA – NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE – 

PRÍNCIPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ – PRECEDENTES – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – 

POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO DA 

MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11º DO CPC - SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Conquanto a 

perícia médica tenha sido realizada no mutirão de conciliação, antes da 

realização da perícia não houve qualquer irresignação por parte do autor, 

ora apelante, tanto é que assinou o laudo, concordando com sua 

realização. 2. Não havendo indicação ou apontamento de erro ou equívoco 

da análise do médico perito, tal laudo é plenamente válido, não 

configurando qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa3. Para 

evitar aplicação desproporcional aos honorários advocatício, e conforme 

julgados desta e. Câmara necessária usar como Aplicação da Unidade 

Referencial de Honorários da OAB/MT.4. A fixação dos honorários 

advocatícios recursais, mediante a majoração da verba fixada em primeiro 

grau de jurisdição, independe de pedido expresso, sendo devida ao 

patrono da parte, em função do trabalho adicional realizado em grau 

recursal.”(TJMT Ap 108888/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

23/01/2018, Publicado no DJE 25/01/2018)(grifado) Posto isso, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório - DPVAT promovida por Ismael Vieira Pereira de Sousa em 

desfavor de Seguradora Líder. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizados da causa, com fundamento no 

artigo 85 §§ 2° e 6º, do Novo Código de Processo Civil. Todavia, 

considerando que ela é beneficiária da justiça gratuita, ficará suspenso o 

pagamento da sucumbência, até que possa satisfazê-lo, sem prejuízo do 

sustento próprio ou de sua família, prescrevendo em cinco anos a 

obrigação (artigo 12, da Lei 1.060/50). 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: 1002016-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINO PINTO CORREA (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-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: 1002016-37.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CATARINO PINTO CORREA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. CATARINO PINTO CORREA, qualificado nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

Indenização por Danos Morais em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 13/03/2017, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, no valor de até R$ 

6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais), bem como o pagamento 

a título de danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

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 ausência de documentos indispensáveis ao processamento 

do feito. No mérito alega a ausência de cobertura em lei para a pretensão 

autoral referente às despesas médicas e suplementares, improcedência 

do pedido de reembolso por despesas médicas e suplementares, a 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, a 

ausência de nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, a ausência 

de nexo causal devido à inexistência de prova do dano decorrente de 

acidente de trânsito, a improcedência do pedido de indenização por danos 

morais, discorre sobre o princípio da eventualidade, os valores da 

indenização, a forma de pagamento, responsabilidade pela prova pericial, 

bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. 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 ausência de 

documentos essenciais quanto ao processamento do reembolso de 

valores gastos com despesas médicas, verifica-se que esta ação versa 

sobre a cobrança do seguro obrigatório por invalidez, pelo que não há que 

se falar em reembolso por despesas médicas, sendo superada esta 

preliminar. No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência, aliado ao 

boletim de atendimento juntado, comprova que o autor foi vítima de 

acidente de trânsito em 13/03/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que CATARINO PINTO CORREA, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do pé 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 
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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 pé direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

75% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 5.062,50 (cinco mil 

sessenta e dois 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 

requisitos próprios para abertura do sinistro, bem como realização da 

perícia e, posteriormente, o pagamento devido. Assim, a concordância ou 

não do autor com o valor recebido lhe dá a possibilidade de recorrer à via 

judicial buscando complementação ao valor recebido. Entretanto, embora a 

parte autora tenha experimentado descontentamento com a negativa da 

seguradora, 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, conforme determina o 

artigo 186 do Código Civil, pelo que não há que se falar em danos morais. 

O entendimento jurisprudencial é nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. DANOS MORAL. NÃO CONFIGURADO. Ante a 

ausência de prova nos autos de qualquer ilicitude no agir da ré, vai 

afastado o pedido de danos morais, porquanto não se vislumbra os 

requisitos caracterizadores do dever de indenizar. NEGADO PROVIMENTO 

AO APELO.” (TJ RS - Apelação Cível Nº 70069683613, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em 

28/09/2016) grifo nosso 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$ 5.062,50 (cinco mil 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 Novo 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: 1032423-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE CARVALHO LIMA FELIX (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:

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: 1032423-26.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GISELE CARVALHO LIMA FELIX REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. GISELE CARVALHO LIMA FELIX, 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 29/05/2019, 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, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 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 

ilegitimidade passiva, a ausência de interesse de agir devido à ausência 

de prévio requerimento administrativo, chamamento do feito à ordem 

devido à ausência de comprovante de residência em nome da parte 

autora, bem como apresentou impugnação ao pedido de justiça gratuita. 

No mérito alega a ausência de prova de nexo causal, a ausência de prova 

da invalidez permanente alegada, discorre acerca dos valores da 

indenização em caso de condenação, do dano moral, da inaplicabilidade 

da inversão do ônus da prova, da prova pericial, bem como quanto à 

correção monetária, aos juros e honorários advocatícios, a ausência de 

ônus sucumbenciais, requerendo seja colhido o depoimento pessoal da 

parte autora e a improcedência do pedido inicial. A impugnação foi 

acostada aos autos (ID 29064714). Houve a realização de audiência de 

conciliação (ID 25252823), tendo sido realizada avaliação médica e 

apresentada manifestação da parte autora quanto a esta. É o relatório. 

Decido. Inicialmente, ressalta-se que a habilitação do advogado no 

processo deverá ser procedida por este, nos termos do artigo 21 da 

Resolução nº 03/2018 TJMT/TP, pelo que não há que se falar em nulidade 

processual caso este não cumpra o acima disposto. Passemos a análise 

das preliminares suscitadas. Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, 

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 
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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 inexistência 

de interesse de agir devido à ausência de prévio 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 à alegação de ausência de comprovante de residência 

em nome da parte autora, 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 em nome do autor 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) A parte ré ainda impugna o 

pedido de justiça gratuita apresentado pela autora, alegando que esta não 

comprovou sua hipossuficiência financeira, tendo inclusive advogado 

contratado para efetuar seu patrocínio. Contudo, esta não merece 

prosperar, vez que dispõe o artigo 4º da Lei n.º 1.060/50 que a parte 

gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples 

afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de 

pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo 

próprio ou de sua família. 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 

impugnante não promoveu qualquer prova nesse sentido, devendo ser 

mantida a benesse. A propósito: “APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE POR BENFEITORIA - EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO - ARTIGO 

267, I E VI DO CPC - AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - 

REQUERIDA QUE POSTULA A REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

EM FAVOR DO AUTOR APELADO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE 

COMPROVEM QUE O AUTOR TEM CONDIÇÃO DE ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO - 

PRESUNÇÃO LEGAL DE PROBREZA E NECESSIDADE AO BENEFÍCIO NÃO 

AFASTADAS - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 20, §4º DO CPC NA 

FIXAÇÃO - MAJORAÇÃO DA VERBA POSSIBILIDADE - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Se não há elemento capaz de demonstrar a 

necessária revogação do benefício da assistência judiciária concedida em 

favor do autor apelado, esta merece ser mantida. [...].” (TJMT, Ap. 

144181/2013, Des. Guiomar Teodoro Borges, Sexta Câmara Cível, Data do 

Julgamento 12/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014). Negritei 

Com essas considerações, rejeito a preliminar de impugnação à 

concessão da Assistência Judiciária Gratuita. No mérito, a ré alega a 

ausência de prova de nexo causal devido à 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, 

sendo prescindível neste âmbito, se houver outros documentos que 

comprovem o fato, o que ocorre no presente feito. 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 médico comprova que a autora foi vítima de acidente de 

trânsito em 29/05/2019. A perícia médica judicial concluiu que GISELE 

CARVALHO LIMA FELIX 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, bem 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 
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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 a autora 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 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 a informação de que a seguradora 

pretendida não estava, temporariamente, realizando o protocolo de 

requerimentos administrativos, 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) 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 Novo 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005991-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO PRUDENTE CAMPOS EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO FORNAGIERI OAB - MT15661-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA NEVES DE ALMEIDA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. As partes se compuseram amigavelmente (Id. 21915030). 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTA esta ação, 

com fulcro nos artigos 487, III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas remanescentes, conforme disposto no art. 90, § 3º, CPC. 

Honorários na forma pactuada. Certifique-se o trânsito em julgado, após 

arquive-se o processo, mediante as baixas de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019996-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))
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ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS OAB - MT7322-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CORE WORK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Observa-se que houve pedido de desistência 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. Custas pela parte autora (art. 90 

do NCPC), por outro lado, sem honorários, já que a relação processual não 

foi formada. 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: 1026872-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO SINVAL DA SILVA (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:

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: 1026872-65.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALBERTO SINVAL DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ALBERTO SINVAL DA SILVA, 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 14/01/2019, 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 título de 

danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 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 de agir em razão da ausência de comprovação de entrega da 

documentação pendente na esfera administrativa, ausência de condição 

da ação justificada pela reclamação feita pelo patrono do autor na 

ouvidoria da SUSEP, e a carência de ação devido à invalidez do boletim de 

ocorrência. No mérito alega a falta de nexo de causalidade devido à não 

comprovação do acidente de trânsito, a ausência de comprovação da 

cobertura para o veículo envolvido devido a não identificação da placa, a 

imprescindibilidade de produção de prova pericial, discorre sobre os 

valores da indenização, o pedido de dano moral, a impossibilidade de 

inversão do ônus da prova, bem como quanto aos juros, correção 

monetária e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 29064716). 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 pendente do requerimento administrativo, assim como 

quanto à ausência de condição da ação justificada pela reclamação feita 

pelo patrono do autor na ouvidoria da SUSEP, estas não prosperam, 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) A ré alega também a carência de ação em razão da invalidez do 

boletim de ocorrência, contudo este assunto será analisado com o mérito 

por com ele se confundir. 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. A parte ré 

aduz ainda que os dados do veículo automotor não foram apresentados, o 

que impossibilita a comprovação de que este é coberto pelo seguro 

DPVAT, entretanto, sabe-se que não se trata de documento fundamental 

ao feito. Além disso, ainda que houvesse inadimplência com relação ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 21 de 327



prêmio do seguro obrigatório, a Seguradora possui o dever de indenizar o 

indivíduo, conforme 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: “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 no DJE 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 14/01/2019. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que ALBERTO SINVAL DA 

SILVA, apresenta invalidez permanente parcial incompleta do joelho 

esquerdo 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 do joelho 

esquerdo, 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 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 a 

informação de que a seguradora pretendida não estava, temporariamente, 

realizando o protocolo de requerimentos administrativos, 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) 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 Novo 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: 1030473-79.2019.8.11.0041
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SUZI ELAINE SALLES BEZERRA (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-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: 1030473-79.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SUZI ELAINE SALLES BEZERRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. SUZI ELAINE SALLES BEZERRA, 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 15/05/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento 

integral 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 ausência de documentos 

indispensáveis ao processamento do feito, e a falta de interesse 

processual pela ausência de prévio pedido administrativo. No mérito alega 

a ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

a 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, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

28450744). 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 ainda a ausência de documentos indispensáveis ao 

processamento do feito, sendo este o documento de identificação do 

veículo, contudo, sabe-se que se trata de documento dispensável neste 

âmbito, motivo pelo qual afasto a preliminar arguida. Quanto à alegação de 

falta de interesse de agir em razão da ausência de pedido administrativo 

prévio, 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, aliado ao boletim de 

atendimento juntado, comprova que a autora foi vítima de acidente de 

trânsito em 15/05/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

SUZI ELAINE SALLES BEZERRA, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta por lesão neurológica 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 por lesão 

neurológica, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25% de 100%. Desse modo, 100% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), contudo a autora faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais). Com relação aos juros de 
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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$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta 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 Novo 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: 1035288-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERIK DIOGO PEREIRA PINTO (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:

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: 1035288-22.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

HERIK DIOGO PEREIRA PINTO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. HERIK DIOGO PEREIRA PINTO, 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 29/04/2019, 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, e a falta de interesse de agir em razão 

da ausência de comprovação de entrega da documentação pendente na 

esfera administrativa. No mérito alega a falta de nexo de causalidade 

devido o boletim de ocorrência e de atendimento médico terem sido 

registrados tardiamente, a imprescindibilidade de produção de prova 

pericial, discorre sobre os valores da indenização, a impossibilidade de 

inversão do ônus da prova, bem como quanto aos juros, correção 

monetária e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 29627165). 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 pendente 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 de prova de ter sido o acidente causado por veículo automotor, 

argumentando que o boletim de ocorrência foi elaborado com base nas 

declarações do autor, não tendo sido presenciado pela autoridade policial, 

nem mesmo por testemunhas, tendo, ainda, sido registrado somente após 

o acidente, por isso não seria possível atribuir credibilidade a este. 

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, contrariamente ao alegado pela ré. 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) grifo nosso. Ademais, 
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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 médico comprova que o 

autor foi vítima de acidente de trânsito em 29/05/2019, embora conste 

erroneamente na petição inicial a data de 29/04/2019, o que caracteriza 

erro material do subscritor da peça, pelo que passo a considerar a 

primeira data como correta. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

HERIK DIOGO PEREIRA PINTO, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta da estrutura crânio facial de leve intensidade avaliada em 25%; 

do pé esquerdo 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 estrutura 

crânio facial, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25% de 100%; 25% de invalidez permanente parcial 

incompleta do pé esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual 

para o membro lesado, ou seja, 25% de 50%. Desse modo: a) 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 25% desse valor, ou seja, R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais); b) 50% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil 

setecentos e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 25% desse valor, 

ou seja, R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Totalizando a quantia de R$ 5.062,50 (cinco mil 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 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$ 5.062,50 (cinco mil 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 Novo 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: 1042391-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CANUTO 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:

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: 1042391-80.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOAO CANUTO DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. JOÃO CANUTO 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 03/06/2019, 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, e a falta de interesse de agir em razão 

da ausência de comprovação de entrega da documentação pendente na 

esfera administrativa. No mérito alega a falta de nexo de causalidade 

devido o boletim de ocorrência ter sido registrado tardiamente, a 

imprescindibilidade de produção de prova pericial, discorre sobre os 

valores da indenização, a impossibilidade de inversão do ônus da prova, 

bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos (ID 29713146). 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 
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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 pendente 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 de prova de ter sido o acidente 

causado por veículo automotor, argumentando que o boletim de ocorrência 

foi elaborado com base nas declarações do autor, não tendo sido 

presenciado pela autoridade policial, nem mesmo por testemunhas, tendo, 

ainda, sido registrado somente após o acidente, por isso não seria 

possível atribuir credibilidade a este. 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, contrariamente ao 

alegado pela ré. 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) grifo nosso. 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 boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito nas horas finais de 02/06/2019, tendo buscado atendimento 

médico no início do dia 03/06/2019. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que JOÃO CANUTO DA SILVA, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do tornozelo 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 tornozelo 

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) 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 
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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 Novo 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: 1030925-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS RIBEIRO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030925-60.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MATEUS RIBEIRO DE SOUZA EXECUTADO: BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021261-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA GIOMBELLI DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021261-05.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ANDREZA GIOMBELLI DUARTE EXECUTADO: GRAMARCA VEICULOS 

LTDA 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. Após, arquivem-se os autos 

com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019307-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL FELIPE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (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: 1019307-21.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LOURIVAL FELIPE DA SILVA EXECUTADO: SEGURADORA LÍDER 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003398-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

RENATA CRISTINA PASTORINO GUIMARAES RIBEIRO OAB - SP197485-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003398-36.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. EXECUTADO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007936-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORACY ANANIAS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

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 - MS5871-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: 1007936-89.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JORACY ANANIAS DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004295-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEY RODRIGUES DE MORAES (EXEQUENTE)
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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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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: 1004295-30.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JUCINEY RODRIGUES DE MORAES EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007956-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-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 - MS5871-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: 1007956-80.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DAIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021650-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEANDRE DE LIMA OLIVEIRA (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))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021650-19.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JEANDRE DE LIMA OLIVEIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001557-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA PEDROSA DA SILVA SOARES (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001557-69.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

PAULA PEDROSA DA SILVA SOARES 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008838-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIA FRANCIELI QUENHEN (EXEQUENTE)

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 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008838-42.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MIRIA FRANCIELI QUENHEN EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036448-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHELEIJANE APARECIDA SANTOS ARAUJO (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))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036448-82.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 
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SHELEIJANE APARECIDA SANTOS ARAUJO EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1034864-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AELCIO RAMOS DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-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))

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034864-14.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

AELCIO RAMOS DE LIMA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Verifica-se que o alegado pela ré ID 28195879 

encontra-se coberto pela coisa julgada, não havendo como analisar tal 

matéria neste momento, até porque se trata de alegação intempestiva, já 

que os documentos encontravam-se acostados aos autos desde a 

petição inicial, sendo oportuno à requerida alegar tal falsidade em sua 

contestação, o que não ocorreu. Assim, 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032276-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILTO DE SOUZA MATIUSSU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

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))

GUSTAVO HAUEISEN DA MATA OAB - MT26419-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: 1032276-97.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

EVANILTO DE SOUZA MATIUSSU EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001345-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ALVES DA COSTA (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))

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: 1001345-48.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

FERNANDO ALVES DA COSTA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0008958-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE BATISTA DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO JOSE DA SILVA OAB - MT10030-O (ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0008958-10.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOSIANE BATISTA DE JESUS EXECUTADO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030913-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UZIEL CARLOS DA SILVA DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030913-12.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

UZIEL CARLOS DA SILVA DE MELO 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. 
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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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022499-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022499-59.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS EXECUTADO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 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, conforme solicitado ID 30628572. 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0021483-29.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FIRMINO GOMES BARCELOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIUS DELBONI DE ANDRADE OAB - MT12573-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

ROMEU DE AQUINO NUNES OAB - MT3770-O (ADVOGADO(A))

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0021483-29.2013.8.11.0041. EXEQUENTE: 

FIRMINO GOMES BARCELOS EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 

Diante do cumprimento voluntário da sentença e da concordância com o 

valor depositado, expeça-se alvará em favor da parte autora para 

levantamento da quantia depositada nos autos, conforme solicitado ID 

29211441. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0051311-02.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO BENEDITO DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0051311-02.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ANGELO BENEDITO DE ARRUDA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Defiro o pedido de ID 

28458869, assim expeça-se alvará em favor do perito, concernente aos 

honorários periciais depositados. No mais, diante do cumprimento 

voluntário da sentença e da concordância com o valor depositado, 

expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento da quantia 

depositada nos autos com seus rendimentos. Assim, 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0041566-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO PASSOS DE ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROS LOPES OAB - MT9462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMARO CESAR CASTILHO OAB - MT4384-B (ADVOGADO(A))

SERGIO HENRIQUE K KOBAYASHI OAB - MT6180-O (ADVOGADO(A))

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

EUNICE ELISIA SILVA OLIVEIRA OAB - MT16543-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0041566-61.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

FABRICIO PASSOS DE ANDRADE EXECUTADO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 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 na proporção de 30% pela requerida, 

nos termos da sentença de ID 26111379. Após, arquivem-se os autos com 

as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0031096-39.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA OAB - MT15935-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO OAB - MT13604-O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI OAB - MT17209-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0031096-39.2014.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARIA CONCEICAO DE FREITAS EXECUTADO: LOSANGO PROMOÇÕES 

DE VENDAS LTDA Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença e 

da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da 

parte autora para levantamento da quantia depositada nos autos com seus 

rendimentos. 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: 1039113-71.2019.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 30 de 327



Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE MORAES CAMARGO (AUTOR(A))

A. G. C. D. Q. (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:

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: 1039113-71.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

A. G. C. D. Q., PATRICIA DE MORAES CAMARGO REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. ANGELO GABRIEL CAMARGO DE 

QUEIROZ, menor representado por sua genitora PATRICIA DE MORAES 

CAMARGO, 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 11/06/2019, 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 título de danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), 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 de agir em razão da ausência de 

comprovação de entrega da documentação pendente na esfera 

administrativa. No mérito alega a falta de comprovação do nexo de 

causalidade devido o boletim de ocorrência ter sido registrado tardiamente, 

a imprescindibilidade de produção de prova pericial, discorre sobre os 

valores da indenização, o pedido de dano moral, a impossibilidade de 

inversão do ônus da prova, bem como quanto aos juros, correção 

monetária e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 29632262). 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 pendente 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 falta 

de comprovação do nexo de causalidade, argumentando que o boletim de 

ocorrência foi registrado tardiamente, não devendo ser considerado como 

prova do acidente. 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 11/06/2019. A perícia 

médica judicial realizada concluiu que ANGELO GABRIEL CAMARGO DE 

QUEIROZ, 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. Ressalta-se que o laudo médico produzido em 

mutirão quando da audiência de conciliação é perfeitamente válido para 

ser utilizado em sentença, não havendo apontamentos precisos de 

possíveis erros ou obscuridades na conclusão do perito, não 

necessitando, portanto, de complementações, estando o presente feito 

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) (grifado) 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 
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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 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 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 a informação de que a seguradora 

pretendida não estava, temporariamente, realizando o protocolo de 

requerimentos administrativos, 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) 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 Novo 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: 1025281-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAILTON FERREIRA DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))
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Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-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: 1025281-68.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JAILTON FERREIRA DE FREITAS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. JAILTON FERREIRA DE FREITAS, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

Indenização por Danos Morais em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 29/03/2018, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 
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13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), bem como o pagamento a título de 

danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 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 ausência de 

documentos indispensáveis ao processamento do feito. No mérito alega a 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, a 

ausência de nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, a 

constitucionalidade da medida provisória nº 451/2008 e da lei que a 

sucedeu, a ausência de nexo causal devido à inexistência de prova do 

dano decorrente de acidente de trânsito, a improcedência do pedido de 

indenização por 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, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

27437866). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica e a manifestação da parte autora quanto 

à essa. 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 ainda 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 A parte 

ré alega ainda a ausência de documentos indispensáveis ao 

processamento do feito, contudo, verifica-se que os documentos 

indicados se encontram presente nos autos, motivo pelo qual afasto a 

preliminar arguida. No mérito, verifica-se que boletim de ocorrência juntado 

aos autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que o autor foi 

vítima de acidente de trânsito em 29/03/2018. A perícia médica judicial 

realizada concluiu que JAILTON FERREIRA DE FREITAS, apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta da mão direita 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 da mão direita, 

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 a informação de que a seguradora pretendida não 

estava, temporariamente, realizando o protocolo de requerimentos 

administrativos, 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 
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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) 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 Novo 

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: 1030672-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA SILVA RODRIGUES (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 - MS5871-A 
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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: 1030672-04.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ERICA SILVA RODRIGUES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ERICA SILVA RODRIGUES, 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 03/06/2019, 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 título de 

danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 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 

a ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

a ausência de nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, a ausência 

de nexo causal devido à inexistência de prova do dano decorrente de 

acidente de trânsito, a improcedência do pedido de indenização por 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, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos (ID 28861143). Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica e a manifestação 

da parte autora quanto à essa. 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 ainda 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 
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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 em 

razão da ausência de pedido administrativo prévio, 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, aliado ao 

boletim de atendimento juntado, comprova que a autora foi vítima de 

acidente de trânsito em 03/06/2019. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que ERICA SILVA RODRIGUES, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do pé 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 pé esquerdo, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

50% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

contudo a autora faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta 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 a informação de que a seguradora pretendida não 

estava, temporariamente, realizando o protocolo de requerimentos 

administrativos, 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) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 
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indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta 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 Novo 

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: 1013896-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENITA SANTIAGO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-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 - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013896-26.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ELENITA SANTIAGO DE OLIVEIRA 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: 1048129-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DOURADO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

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 - MS5871-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: 1048129-49.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CAMILA DOURADO SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. CAMILA DOURADO SANTOS, 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 28/07/2019, 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 título de 

danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 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 

a ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

a ausência de nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, a ausência 

de nexo causal devido à inexistência de prova do dano decorrente de 

acidente de trânsito, a improcedência do pedido de indenização por 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, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos (ID 29632274). Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica e a manifestação 

da parte autora quanto à essa. 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 ainda 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 em 

razão da ausência de pedido administrativo prévio, 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 
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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, aliado ao 

boletim de atendimento juntado, comprova que a autora foi vítima de 

acidente de trânsito em 28/07/2019. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que CAMILA DOURADO SANTOS, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior direito de média 

intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Ressalta-se que o laudo médico produzido em mutirão quando da 

audiência de conciliação é perfeitamente válido para ser utilizado em 

sentença, não havendo apontamentos precisos de possíveis erros ou 

obscuridades na conclusão do perito, não necessitando, portanto, de 

complementações, estando o presente feito 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) (grifado) 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 membro 

inferior 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 a autora 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 a informação de que a seguradora 

pretendida não estava, temporariamente, realizando o protocolo de 

requerimentos administrativos, 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, 
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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$ 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 Novo 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: 1039666-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALMO GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

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 - MS5871-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: 1039666-21.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DALMO GARCIA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao 

julgamento. DALMO GARCIA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por Danos 

Morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 27/07/2019, 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 título de 

danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 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, a falta de interesse 

processual pela ausência de prévio pedido administrativo, e a ausência de 

documentos indispensáveis ao processamento do feito. No mérito alega a 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, a 

ausência de nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, a ausência 

de nexo causal devido à inexistência de prova do dano decorrente de 

acidente de trânsito, a improcedência do pedido de indenização por 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, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos (ID 29633056). Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica e a manifestação 

da parte autora quanto à essa. 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 ainda 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 em 

razão da ausência de pedido administrativo prévio, 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) A parte ré alega ainda a ausência de documentos indispensáveis 

ao processamento do feito, argumentando que a procuração e declaração 

de hipossuficiência encontram-se com assinatura diversa da assinatura 

presente nos documentos pessoais do autor, contudo, conforme 

esclarecido na inicial e corroborado com a conclusão da avaliação médica 

realizada, verifica-se que o local da lesão impossibilitou que o autor 

exercesse sua escrita no momento da outorga de poderes, restando 

ratificados os poderes quando da audiência de conciliação, na qual o 
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autor compareceu com seu patrono constituído, motivo pelo qual rejeito a 

preliminar arguida. No mérito, verifica-se que boletim de ocorrência juntado 

aos autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que o autor foi 

vítima de acidente de trânsito em 27/07/2019. A perícia médica judicial 

realizada concluiu que DALMO GARCIA, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta da mão direita 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 direita, 

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 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 a informação de que a seguradora 

pretendida não estava, temporariamente, realizando o protocolo de 

requerimentos administrativos, 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) 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 Novo 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: 1037479-40.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JUSCELINO ARRUDA DE LIMA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. JUSCELINO ARRUDA DE LIMA, 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 20/04/2019, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor de 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário mínimo vigente no País, 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, a ausência de documentos indispensáveis ao processamento 

do feito, e a falta de interesse processual pela ausência de prévio pedido 

administrativo. No mérito alega a ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, a 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, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

27579042). 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 ainda 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 A parte ré alega ainda a ausência de documentos 

indispensáveis ao processamento do feito, contudo, verifica-se que os 

documentos indicados se encontram presente nos autos, motivo pelo qual 

afasto a preliminar arguida. Quanto à alegação de falta de interesse de 

agir em razão da ausência de pedido administrativo prévio, 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, aliado ao boletim de atendimento juntado, comprova 

que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 20/04/2019. A perícia 

médica judicial realizada concluiu que JUSCELINO ARRUDA DE LIMA, 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior 

esquerdo de residual intensidade avaliada em 10%; 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). Assim, não há que se falar em condenação com base em salário 

mínimo, vez que se trata de matéria já revogada. 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 
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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 10% de invalidez permanente parcial incompleta do 

membro inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para 

o membro lesado, ou seja, 10% 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 10% desse 

valor, ou seja, R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais). 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$ 945,00 (novecentos e quarenta 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 Novo 

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
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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:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1039667-06.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE ROBERTO DIAS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao 

julgamento. JOSE ROBERTO DIAS, qualificado nos autos, ajuizou Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por Danos 

Morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 20/07/2019, 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 título de 

danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 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 

a ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

a ausência de nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, a ausência 

de nexo causal devido à inexistência de prova do dano decorrente de 

acidente de trânsito, a improcedência do pedido de indenização por 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, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos (ID 29633067). Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica e a manifestação 

da parte autora quanto à essa. 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 ainda 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 em 

razão da ausência de pedido administrativo prévio, 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 
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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 boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 20/07/2019. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que JOSE ROBERTO DIAS, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do ombro 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, 

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 direito, 

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 a informação de que a seguradora 

pretendida não estava, temporariamente, realizando o protocolo de 

requerimentos administrativos, 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) 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 
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quais fixo em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo 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: 1020022-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUILHERME RODENAS 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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1020022-92.2019 Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração com 

pedido de efeitos infringentes opostos por Bradesco Auti/Re Companhia 

de Seguros, aduzindo omissão na sentença de id. 30045503, vez que 

apesar das lesões do embargado provocarem limitações funcionais 

distintas e os valores das indenizações respectivas serem cumuláveis, 

deve ser levado em consideração como teto o limite estabelecido pela Lei 

nº 6.194/74, alterada pela Lei nº 11.945/09, de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), requerendo o acolhimento destes embargos. A 

embargada apresentou contrarrazões através do id. 30567558. É o 

relatório. Decido. De início, registro que o objetivo dos embargos de 

declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso 

ou corrigir erro material existente na decisão em sentido amplo (art. 1.022, 

incisos I, II e III do CPC). Analisando os Embargos de Declaração, 

verifica-se que, de fato, há a omissão apontada, vez que apesar das 4 

(quatro) lesões do embargado (membro inferior direito, cotovelo direito, 

estrutura torácica e estrutura pélvica) terem ocasionado um tipo de 

invalidez, totalizando a quantia de R$ 14.343,25, valor este que ultrapassa 

o teto do benefício, conforme artigo 3o, II, da Lei 6.194/74, alterada pela Lei 

nº 11.945/09, assim que a indenização deve observar o teto máximo 

previsto em Lei, razão pela qual será aplicado ao cálculo a quantia de R$ 

13.500,00, devendo ser deduzido o valor de R$ 4.893,75 (quatro mil e 

oitocentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), conforme ID 

25494183, importância esta que a parte autora recebeu 

administrativamente, resultando na quantia indenizável de R$ 8.606,25 

(oito mil seiscentos e seis reais e vinte e cinco centavos). Assim, 

ACOLHO os embargos de declaração de id. 30507665, passando a 

constar no fundamento e dispositivo da sentença a seguinte redação: 

“[...]Sendo assim: a) 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é 

igual a R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais), contudo o 

autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos). b) 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). c) 100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual 

a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), entretanto o autor faz jus a 

25% desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e 

cinco reais). d) 100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é 

igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), entretanto o autor faz 

jus a 10% desse valor, ou seja, R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta 

reais). Totalizando assim a quantia de R$ 14.343.25 (quatorze mil e 

trezentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos), valor este que 

ultrapassa o teto do benefício, conforme artigo 3o, II, da Lei 6.194/74, 

assim que a indenização deve observar o teto máximo previsto em Lei, 

razão pela qual será aplicado ao cálculo a quantia de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Todavia, a parte autora alega ter recebido 

pagamento administrativo no valor R$ 4.893,75 (quatro mil e oitocentos e 

noventa e três reais e setenta e cinco centavos), conforme ID 25494183, 

logo faz jus ao valor remanescente de R$ 8.606,25 (oito mil seiscentos e 

seis reais e vinte e cinco centavos). [...]Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento da Diferença do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, já descontando o valor pago 

administrativamente, totalizando assim a quantia de R$ 8.606,25 (oito mil 

seiscentos e seis 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. [...]” No mais, permanece a sentença tal como lançada. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037427-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Z. L. D. M. (AUTOR(A))

NEUZA DA SILVA MORAES (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 - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037427-44.2019.8.11.0041. AUTOR(A): Z. 

L. D. M., NEUZA DA SILVA MORAES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ZHAYNARA LEMES DE MORAES, menor 

representada por sua genitora NEUZA DA SILVA MORAES, 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 02/05/2019, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor de 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário mínimo vigente no País, 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, falta de interesse processual pela ausência de prévio pedido 

administrativo, e a ausência de documentos indispensáveis ao 

processamento do feito. No mérito alega a 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, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

27677488). 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. O Ministério Público do Estado se 

manifestou ID 28350121. 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 
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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 ainda 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 em 

razão da ausência de pedido administrativo prévio, 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) A parte ré alega ainda a ausência de documentos indispensáveis 

ao processamento do feito, sendo estes o RG e CPF da 

genitora/representante da autora, contudo, verifica-se a presença de 

documento pessoal da genitora, conforme ID 22958555, diferentemente do 

alegado pela requerida, motivo pelo qual afasto a preliminar arguida. No 

mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência, aliado ao boletim de 

atendimento juntado, comprova que a autora foi vítima de acidente de 

trânsito em 02/05/2019. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

ZHAYNARA LEMES DE MORAES, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do segmento da coluna cervical 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). Assim, não há que se falar em condenação 

com base em salário mínimo, vez que se trata de matéria já revogada. 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 segmento da coluna cervical, 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 a autora 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) 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 Novo Código de Processo Civil. Intime-se o 
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Ministério Público (art. 178, II do CPC). 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: 1027577-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA DOS SANTOS CHAVES (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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027577-63.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JULIA DOS SANTOS CHAVES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. JULIA DOS SANTOS CHAVES MELO, 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 02/02/2017, 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 título de 

danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 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 

a ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

a ausência de nexo causal devido à inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, a improcedência do pedido de 

indenização por 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, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

28731468). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica. 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 ainda 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 em 

razão da ausência de pedido administrativo prévio, 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, aliado ao 

boletim de atendimento juntado, comprova que a autora foi vítima de 

acidente de trânsito em 02/02/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que JULIA DOS SANTOS CHAVES MELO, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta da estrutura torácica de residual 

intensidade avaliada em 10%; 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 
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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 10% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

torácica, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 10% de 100%. Desse modo, 100% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), contudo a autora faz jus a 10% desse valor, ou seja, R$ 1.350,00 

(mil trezentos e cinquenta 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 a informação de que a seguradora pretendida não 

estava, temporariamente, realizando o protocolo de requerimentos 

administrativos, 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) 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$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta 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 Novo 

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: 1049242-38.2019.8.11.0041
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JHONATAN ALBINO DE SOUZA MACIEL (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 - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1049242-38.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JHONATAN ALBINO DE SOUZA MACIEL REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. JHONATAN ALBINO DE SOUZA 

MACIEL, 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 31/07/2019, 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 título de danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), 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, a ausência de 

documentos indispensáveis ao processamento do feito, e a falta de 

interesse processual pela ausência de prévio pedido administrativo. No 

mérito alega a ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte 

postulante, a ausência de nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, 

a ausência de nexo causal devido à inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, a improcedência do pedido de 
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indenização por 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, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

29635970). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica e a manifestação da parte autora quanto 

à essa. 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 ainda 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 A parte 

ré alega ainda a ausência de documentos indispensáveis ao 

processamento do feito, contudo, verifica-se que os documentos 

indicados se encontram presente nos autos, motivo pelo qual afasto a 

preliminar arguida. Quanto à alegação de falta de interesse de agir em 

razão da ausência de pedido administrativo prévio, 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 atendimento médico 

juntado comprova que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 

31/07/2019. A perícia médica judicial realizada concluiu que JHONATAN 

ALBINO DE SOUZA MACIEL, 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, 

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 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 
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experimentado descontentamento com a informação de que a seguradora 

pretendida não estava, temporariamente, realizando o protocolo de 

requerimentos administrativos, 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) 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 Novo 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: 1023294-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GESSIKA PAMELA DE FRANCA 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:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023294-94.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GESSIKA PAMELA DE FRANCA ALMEIDA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. GESSIKA PAMELA DE FRANÇA 

ALMEIDA, 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 07/04/2019, 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 título de danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), 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 a ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte 

postulante, a ausência de nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, 

a ausência de nexo causal devido à inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, a improcedência do pedido de 

indenização por 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, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

29186565). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica e a manifestação da parte autora quanto 

à essa. 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 ainda 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 
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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 em razão da ausência de pedido 

administrativo prévio, 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 atendimento médico 

juntado comprova que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 

07/04/2019. A perícia médica judicial realizada concluiu que GESSIKA 

PAMELA DE FRANÇA ALMEIDA, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do pé 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 pé esquerdo, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

75% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

contudo a autora faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 5.062,50 (cinco 

mil sessenta e dois 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 a informação de que a seguradora 

pretendida não estava, temporariamente, realizando o protocolo de 

requerimentos administrativos, 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 
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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$ 5.062,50 (cinco mil 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 Novo 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: 1026326-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REBECA FARIAS LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO OAB - MT10200/B-B 

(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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Rebeca Farias Lopes ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais com 

Pedido de Tutela de Urgência, em desfavor do IUNI UNIC Educacional Ltda., 

ambos qualificados nos autos, aduzindo que é estudante do curso de 

medicina, sendo beneficiário do FIES, com cobertura com cobertura de 

99,23%, sendo responsável pelo pagamento de 0,63% da mensalidade, 

desde 2016 e como de costume, realiza os aditamentos semestralmente. 

Narra que em março/2018, a ré enviou para a autora três boletos de R$ 

9.063,20 cada, totalizando R$ 27.189,60, o que considera abusivo, pois 

segundo o aditamento 1/2018, o valor devido é de R$ 52,40 mensalmente. 

Requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a ré 

a promover a suspensão de qualquer cobrança além daquela relativa a 

0,63% do Fies, ou seja, R$ 52,40, especialmente a de R$ 27.189,60; se 

abster de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito; não 

criar óbice a autora de efetuar a rematrícula, aditamento do Fies, utilizar o 

portal do acadêmico e demais serviços disponíveis, sob pena de multa. No 

mérito, pleiteia a procedência da demanda, para que seja declarado 

inexistente o débito junto à parte ré; que a ré se abstenha cobrar qualquer 

diferença da autora até a conclusão de seu curso, além do valor 

correspondente a 0,63%; que a requerida emita os boletos futuros no 

valor correspondente a 0,63%; que cancele qualquer restrição existente; 

se abstenha de inscrever o nome da parte autora nos órgãos de proteção 

ao crédito, caso não haja negativação; que todas as rematrículas das 

semestralidades posteriores não sejam impedidas pela ré sob o pretexto 

do não pagamento de cobranças dessa natureza; que a ré seja 

condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das verbas de sucumbência. A análise 

do pedido urgente foi postergada para aguardar a defesa (Id. 14843585). 

A requerida apresenta contestação (Id. 15124802), discorrendo sobre o 

descumprimento do contrato FIES por parte do FNDE em razão da trava 

sistêmica imposta no Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), resultando 

na responsabilidade do estudante financiado pelo pagamento do saldo 

remanescente; que a parte autora deveria buscar o cumprimento do 

contrato pelo FNDE, e eventual declaração de inexistência do débito irá 

prejudicar a requerida; defende a regularidade na conduta quanto ao óbice 

na renovação da matrícula da parte autora em razão da existência de 

débitos, com respaldo no art. 5º da Lei n.º 9.870/99; que a ré não praticou 

nenhum ilícito, consequentemente não há dever de indenizar. Requer a 

improcedência do pedido, eventualmente, que a parte autora efetue o 

pagamento para a requerida, nos moldes em que efetuaria para a 

instituição bancária, e que o valor da indenização por danos morais seja 

fixado com base no princípio da proporcionalidade e razoabilidade. No 

arquivo de Id. 17044909 consta decisão deferindo o pedido urgente da 

parte autora, e na ocasião foi determinada a intimação das partes para 

especificarem as provas, e apenas a ré se manifestou (Id. 17312678). É o 

relatório. Decido. Não tendo as partes interesse na produção de outras 

provas, consoante os princípios da celeridade e economia processual, 

impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil. Convém registrar que a relação existente entre 

as partes tem cunho consumerista, uma vez que a parte autora figura 

como consumidora e a instituição de ensino na qualidade de prestadora de 

serviços, devendo a matéria ser apreciada com fulcro na Lei n.º 

8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). Sabe-se que no 

julgamento do REsp n.º 1.155.684/RN, submetido à sistemática dos 

recursos repetitivos, o STJ resolveu pela inaplicabilidade das regras do 

CDC aos contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento 

Estudantil FIES. Contudo, a relação jurídica em discussão está limitada à 

Instituição de Ensino Superior e o acadêmico, de modo que, nesta 

situação, aplicam-se as regras do CDC. Observa-se a existência de 

contrato firmado entre a parte requerente e o FNDE em 2015 para abertura 

de crédito para financiamento educacional (FIES), para o curso de 

graduação (Id. 16023991), e desde então os aditamentos, com cobertura 

de 99,23%, vêm sendo efetuados pela parte autora (Id. 14762926), bem 

como o pagamento restante de R$ 55,20, R$ 55,28, etc., mas em 

março/2018 a ré efetuou três cobranças de R$ 9.063,20 cada, descrito 

como “serviços educacionais fies” (Id. 14762908). A Lei 10.260/2001 que 

dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, 

com alterações promovidas pela Lei nº 13.366/2016 destaca em seu art. 

4º e 4º- B o seguinte: “Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies 

até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos 

estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente 

cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em 

contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam 

regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa 

adicional e observado o disposto no art. 4º -B. [...]. Art. 4o-B. O agente 

operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de 

financiamento, conforme regulamentação do Ministério da Educação, nos 

termos do que for aprovado pelo CG-Fies”. Na qualidade de instituição de 

ensino, a ré aderiu voluntariamente às condições do FIES e aceitou, de 

início, o pagamento efetuado pelo Governo Federal na forma estabelecida 

pelo contrato. Assim, eventuais consequências financeiras decorrentes 

de desentendimentos com o FNDE não podem ser repassadas aos alunos 

que foram contemplados com o benefício, notadamente aqueles que 

receberam a promessa de que frequentariam as aulas e pagariam o valor 

orçamentário previsto. Mesmo porque, alteração posterior na lei, que 

implica desvantagem ao aluno e impõe um ônus não previsto inicialmente 

no contrato original, não pode alcançar as tratativas firmadas 

anteriormente à sua vigência. Além disso, caberia a ré demonstrar 

contabilmente que o valor repassado pelo FNDE não é suficiente para 

custear o curso, de modo que inviabilize sua atividade, o que não se 

desincumbiu (art. 373, II, CPC). Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

AUTORA BENEFICIÁRIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). 

COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELA INDEVIDA A TÍTULO DE ‘CHAMADO 

ESPECIAL’, VISANDO COBRIR DIFERENÇA DE SEMESTRALIDADE 

PACTUADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

Sentença que, com base no fato de que a ré, ora apelante, não 

comprovou a regularidade das cobranças realizadas a título de "chamado 

especial", de modo a cobrir diferença de semestralidade, julgou 

procedente o pleito autoral, consistente na declaração de inexigibilidade do 

débito objeto da lide (R$3.829,01). Aluna do curso de Medicina, ministrado 

pela instituição ré, que aderiu ao sistema de Financiamento FIES, 

recebendo custeio de 98/33% de seu curso, e assumiu a diferença de 

1,67%. Emissão de boleto, no valor de R$3.829,01, a título de "diferença 

de semestralidade". Ausência de prova pericial contábil a robustecer tal 

exação. Instituição de ensino que, ao seu próprio alvedrio, gerou boleto em 
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desfavor da estudante, sem comprovar que tais lançamentos não 

restavam cobertos pelo Financiamento Estudantil ou mesmo pelo diminuto 

porém não ignorável percentual por ela assumido. Ausência de repasse 

por conta do FIES que não restou comprovada nos autos. Conduta da 

ré-recorrente em desacordo com o disposto no artigo 15-E da Lei 

10.260/2001: "São passíveis de financiamento pela modalidade do Fies 

prevista no art. 15-D desta Lei até 100% (cem por cento) dos encargos 

educacionais cobrados dos estudantes pelas instituições de ensino 

devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em 

contraprestação aos cursos referidos no art. 1o desta Lei em que estejam 

regularmente matriculadas, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa 

adicional sobre o valor total do curso originalmente financiado, fixado no 

momento da contratação do financiamento pelo estudante com as 

instituições de ensino", e nos termos do artigo 2°, da Portaria Normativa 

n°10/2010 do Ministério da Educação que assim dispõe: "É vedado às 

instituições de ensino superior participantes do FIES exigirem pagamento 

da matrícula e das parcelas das semestralidades do estudante que tenha 

concluído a sua inscrição no Sis FIES". Cobranças realizadas pela 

requerida que se revelam despidas de fundamento, pelo que deve a 

sentença recorrida ser prestigiada em sua integralidade. DESPROVIMENTO 

DO RECURSO”. (TJRJ, AP n. 0018150-94.2018.8.19.0001, Vigésima Quarta 

Câmara Cível Des(a). Alcides Da Fonseca Neto - Julgamento: 26/06/2019). 

Negritei. Assim, não há justificativa da Ré em exigir o pagamento de 

qualquer valor adicional, muito menos efetuar cobrança e/ou aplicar 

sanções pedagógicas a parte autora. Quanto ao dano moral, deve-se 

observar que é aquele que lesiona a esfera personalíssima das pessoas 

violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens 

jurídicos tutelados constitucionalmente. Maria Helena Diniz assevera que o 

dano moral é uma lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de 

um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade. 

(DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7: 

Responsabilidade Civil, 17ª Edição, São Paulo: Saraiva, 2003.). Segundo 

Silvio Venosa, dano moral é o prejuízo que afeta o animo psíquico, moral e 

intelectual da vítima. (In Direito Civil. Responsabilidade Civil. Quarta edição. 

Ed. Atlas 2004). Na hipótese em apreço, ainda que indevida a cobrança de 

mensalidades dos serviços educacionais, não há prova de restrições 

pedagógicas ou inserção do nome da parte autora nos cadastros de 

proteção ao crédito, assim, os fatos narrados não ultrapassam a esfera 

do mero dissabor. Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial 

por Caio Leal Carvalho em desfavor do IUNI UNIC Educacional Ltda., para 

declarar inexistente o débito junto à parte ré; determinar que a requerida 

se abstenha de cobrar qualquer diferença da parte requerente até a 

conclusão de seu curso, além do valor correspondente a 0,63%; que a 

requerida emita os boletos futuros no valor correspondente a 0,63%; que 

a ré promova o cancelamento de qualquer restrição existente; se 

abstenha de inscrever o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao 

crédito, caso não haja negativação; que não impeça a realização pela 

parte autora das rematrículas das semestralidades posteriores. Confirmo a 

decisão de Id. 17044909. Considerando a sucumbência recíproca, 

condeno as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro 10% 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil, contudo, fica a exigibilidade suspensa quanto a cota parte 

do autor, por ser beneficiário da gratuidade da justiça. Transitada em 

julgado, arquive-se o processo, após as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015551-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ORTEGA KROLING (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA OAB - SP0266742A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Maria de Fátima Ortega Kroling ajuizou Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Tutela de Urgência, em desfavor do IUNI UNIC 

Educacional Ltda., ambos qualificados nos autos, aduzindo que é 

estudante do curso de medicina, sendo beneficiário do FIES, com 

cobertura com cobertura de 89,83%, desde 2016 e como de costume, 

realiza os aditamentos semestralmente. Narra que a ré unilateralmente 

reduziu o percentual financiado para 85,34% e depois para 64,63%, e 

efetua uma cobrança mensal de R$ 2.873,30, totalizando R$ 8.821,04, o 

que considera abusivo, pois segundo o aditamento 1/2018, o valor devido 

é de R$ 692,14 mensalmente. Requer a concessão da tutela de urgência 

para que seja determinado a ré a promover a suspensão de qualquer 

cobrança excedente ao previsto no financiamento 89,83% do Fies; se 

abster de incluir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao 

crédito; não criar óbice a autora de utilizar o portal do acadêmico e demais 

serviços disponíveis. No mérito, pleiteia a procedência da demanda, para 

que seja declarado inexistente o débito junto à parte ré; bem como as 

eventuais cobranças de mensalidades no decorrer da demanda; que a ré 

seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor 

de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além das verbas de sucumbência. A 

análise do pedido urgente foi postergada para aguardar a defesa (Id. 

13637920). A requerida apresenta contestação (Id. 15182429), aduzindo 

a necessidade de inclusão no polo passivo do MEC e FDNE, e que, 

consequentemente, a competência para processar e julgar a demanda 

seria da Justiça Federal. No mérito, discorre sobre o descumprimento do 

contrato FIES por parte do FNDE em razão da trava sistêmica imposta no 

Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), resultando na responsabilidade 

do estudante financiado pelo pagamento do saldo remanescente; que a 

parte autora deveria buscar o cumprimento do contrato pelo FNDE, e 

eventual declaração de inexistência do débito irá prejudicar a requerida; 

defende a regularidade na conduta quanto ao óbice na renovação da 

matrícula da parte autora em razão da existência de débitos, com respaldo 

no art. 5º da Lei n.º 9.870/99; que a ré não praticou nenhum ilícito, 

consequentemente não há dever de indenizar. Requer a improcedência do 

pedido, eventualmente, que a parte autora efetue o pagamento para a 

requerida, nos moldes em que efetuaria para a instituição bancária, e que 

o valor da indenização por danos morais seja fixado com base no princípio 

da proporcionalidade e razoabilidade. Réplica no arquivo de Id. 15741897. 

No arquivo de Id. 16110891 consta decisão deferindo o pedido urgente da 

parte autora, e na ocasião foi determinada a intimação das partes para 

especificarem as provas, e ambas se manifestaram (Id. 16647103 e 

17033080). É o relatório. Decido. Não tendo as partes interesse na 

produção de outras provas, consoante os princípios da celeridade e 

economia processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Convém registrar que 

a relação existente entre as partes tem cunho consumerista, uma vez que 

a parte autora figura como consumidora e a instituição de ensino na 

qualidade de prestadora de serviços, devendo a matéria ser apreciada 

com fulcro na Lei n.º 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

Sabe-se que no julgamento do REsp n.º 1.155.684/RN, submetido à 

sistemática dos recursos repetitivos, o STJ resolveu pela inaplicabilidade 

das regras do CDC aos contratos firmados no âmbito do Programa de 

Financiamento Estudantil FIES. Contudo, a relação jurídica em discussão 

está limitada à Instituição de Ensino Superior e o acadêmico, de modo que, 

nesta situação, aplicam-se as regras do CDC. Como a parte autora 

questiona as cobranças realizadas pela ré, ou seja, ato praticado por ela, 

não há falar em inclusão na lide do FNDE ou MEC, pelo que rejeito a 

preliminar. Observa-se a existência de contrato firmado entre a parte 

requerente e o FNDE em 2016 para abertura de crédito para financiamento 

educacional (FIES), para o curso de graduação (Id. 13518336), e desde 

então os aditamentos, com cobertura de 89,83% vêm sendo efetuados 

pela parte autora bem como o pagamento de 10,17% restante (Id. 

13518272). Mas observa-se pelo documento de Id. 13518272 que consta 

realmente a redução do percentual financiado para 85,34% em 1º/01/2018 

e depois para 64,63% em 1º/04/2018, e a ré efetua cobrança de R$ 

2.873,30 e etc., descrito como mensalidade. A Lei 10.260/2001 que dispõe 

sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, com 

alterações promovidas pela Lei nº 13.366/2016 destaca em seu art. 4º e 

4º- B o seguinte: “Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 

100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos 

estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente 
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cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em 

contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam 

regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa 

adicional e observado o disposto no art. 4º -B. [...]. Art. 4o-B. O agente 

operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de 

financiamento, conforme regulamentação do Ministério da Educação, nos 

termos do que for aprovado pelo CG-Fies”. Na qualidade de instituição de 

ensino, a ré aderiu voluntariamente às condições do FIES e aceitou, de 

início, o pagamento efetuado pelo Governo Federal na forma estabelecida 

pelo contrato. Assim, eventuais consequências financeiras decorrentes 

de desentendimentos com o FNDE não podem ser repassadas aos alunos 

que foram contemplados com o benefício, notadamente aqueles que 

receberam a promessa de que frequentariam as aulas e pagariam o valor 

orçamentário previsto. Além disso, caberia a ré demonstrar contabilmente 

que o valor repassado pelo FNDE não é suficiente para custear o curso, 

de modo que inviabilize sua atividade, o que não se desincumbiu (art. 373, 

II, CPC). Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER 

CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUTORA BENEFICIÁRIA DO 

FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELA 

INDEVIDA A TÍTULO DE ‘CHAMADO ESPECIAL’, VISANDO COBRIR 

DIFERENÇA DE SEMESTRALIDADE PACTUADA. PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Sentença que, com base no fato 

de que a ré, ora apelante, não comprovou a regularidade das cobranças 

realizadas a título de "chamado especial", de modo a cobrir diferença de 

semestralidade, julgou procedente o pleito autoral, consistente na 

declaração de inexigibilidade do débito objeto da lide (R$3.829,01). Aluna 

do curso de Medicina, ministrado pela instituição ré, que aderiu ao sistema 

de Financiamento FIES, recebendo custeio de 98/33% de seu curso, e 

assumiu a diferença de 1,67%. Emissão de boleto, no valor de R$3.829,01, 

a título de "diferença de semestralidade". Ausência de prova pericial 

contábil a robustecer tal exação. Instituição de ensino que, ao seu próprio 

alvedrio, gerou boleto em desfavor da estudante, sem comprovar que tais 

lançamentos não restavam cobertos pelo Financiamento Estudantil ou 

mesmo pelo diminuto porém não ignorável percentual por ela assumido. 

Ausência de repasse por conta do FIES que não restou comprovada nos 

autos. Conduta da ré-recorrente em desacordo com o disposto no artigo 

15-E da Lei 10.260/2001: "São passíveis de financiamento pela modalidade 

do Fies prevista no art. 15-D desta Lei até 100% (cem por cento) dos 

encargos educacionais cobrados dos estudantes pelas instituições de 

ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da 

Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o desta Lei 

em que estejam regularmente matriculadas, vedada a cobrança de 

qualquer valor ou taxa adicional sobre o valor total do curso originalmente 

financiado, fixado no momento da contratação do financiamento pelo 

estudante com as instituições de ensino", e nos termos do artigo 2°, da 

Portaria Normativa n°10/2010 do Ministério da Educação que assim dispõe: 

"É vedado às instituições de ensino superior participantes do FIES exigirem 

pagamento da matrícula e das parcelas das semestralidades do estudante 

que tenha concluído a sua inscrição no Sis FIES". Cobranças realizadas 

pela requerida que se revelam despidas de fundamento, pelo que deve a 

sentença recorrida ser prestigiada em sua integralidade. DESPROVIMENTO 

DO RECURSO”. (TJRJ, AP n. 0018150-94.2018.8.19.0001, Vigésima Quarta 

Câmara Cível Des(a). Alcides Da Fonseca Neto - Julgamento: 26/06/2019). 

Negritei. Assim, não há justificativa da Ré em exigir o pagamento de 

qualquer valor adicional, muito menos efetuar cobrança e/ou aplicar 

sanções pedagógicas a parte autora. Quanto ao dano moral, deve-se 

observar que é aquele que lesiona a esfera personalíssima das pessoas 

violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens 

jurídicos tutelados constitucionalmente. Maria Helena Diniz assevera que o 

dano moral é uma lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de 

um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade. 

(DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7: 

Responsabilidade Civil, 17ª Edição, São Paulo: Saraiva, 2003.). Segundo 

Silvio Venosa, dano moral é o prejuízo que afeta o animo psíquico, moral e 

intelectual da vítima. (In Direito Civil. Responsabilidade Civil. Quarta edição. 

Ed. Atlas 2004). Na hipótese em apreço, ainda que indevida a cobrança de 

mensalidades dos serviços educacionais, não há prova de restrições 

pedagógicas ou inserção do nome da parte autora nos cadastros de 

proteção ao crédito, assim, os fatos narrados não ultrapassam a esfera 

do mero dissabor. Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial 

por Maria de Fátima Ortega Kroling em desfavor do IUNI UNIC Educacional 

Ltda., para declarar inexistente o débito junto à parte ré, além do valor 

correspondente a 10,17%, bem como eventuais cobranças de 

mensalidades realizadas no decorrer da demanda. Confirmo a decisão de 

Id. 16110891. Autorizo o levantamento pela ré dos valores depositados 

pela parte autora. Considerando a sucumbência recíproca, condeno as 

partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, este que arbitro 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, contudo, fica a exigibilidade suspensa quanto a cota parte da autora, 

por ser beneficiária da gratuidade da justiça. Transitada em julgado, 

arquive-se o processo, após as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015565-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA MARQUIORETO BENEVIDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA OAB - SP0266742A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Marília Marquioreto Benevides ajuizou Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Tutela de Urgência, em desfavor do IUNI UNIC 

Educacional Ltda., ambos qualificados nos autos, aduzindo que é 

estudante do curso de medicina, sendo beneficiário do FIES, com 

cobertura com cobertura de 97,74%, desde 2016 e como de costume, 

realiza os aditamentos semestralmente. Narra que foi surpreendida pela 

cobrança de R$ 2.334,97 referente a mensalidade de abril/2018, já que o 

valor correto seria R$ 153,81, e a ré unilateralmente reduziu o percentual 

financiado para 92,85% e posteriormente para 70,32%, e diante da 

impossibilidade de pagamento, corre o risco de perder o crédito estudantil. 

Assim, requer a concessão da tutela de urgência para determinar a ré a 

promover a suspensão de qualquer cobrança, além do previsto no 

financiamento de 97,74%; se abster de incluir o nome da autora nos 

órgãos de proteção ao crédito; não criar óbice a autora para realizar 

rematrícula, aditamento fies, utilizar o portal do acadêmico e demais 

serviços disponíveis, sob pena de multa diária. No mérito, pleiteia a 

procedência da demanda, para que seja declarado inexistente o débito 

junto à parte ré; bem como as eventuais cobranças de mensalidades no 

decorrer da demanda; que a ré seja condenada ao pagamento de 

indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

além das verbas de sucumbência. A análise do pedido urgente foi 

postergada para aguardar a defesa (Id. 13637445). A requerida apresenta 

contestação (Id. 15182648), aduzindo a necessidade de inclusão no polo 

passivo do MEC e FDNE, e que, consequentemente, a competência para 

processar e julgar a demanda seria da Justiça Federal. No mérito, discorre 

sobre o descumprimento do contrato FIES por parte do FNDE em razão da 

trava sistêmica imposta no Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), 

resultando na responsabilidade do estudante financiado pelo pagamento 

do saldo remanescente; que a parte autora deveria buscar o cumprimento 

do contrato pelo FNDE, e eventual declaração de inexistência do débito irá 

prejudicar a requerida; defende a regularidade na conduta quanto ao óbice 

na renovação da matrícula da parte autora em razão da existência de 

débitos, com respaldo no art. 5º da Lei n.º 9.870/99; que a ré não praticou 

nenhum ilícito, consequentemente não há dever de indenizar. Requer a 

improcedência do pedido, eventualmente, que a parte autora efetue o 

pagamento para a requerida, nos moldes em que efetuaria para a 

instituição bancária, e que o valor da indenização por danos morais seja 

fixado com base no princípio da proporcionalidade e razoabilidade. No 

arquivo de Id. 19423122 consta decisão deferindo o pedido urgente da 

parte autora, e na ocasião foi determinada a intimação das partes para 

especificarem as provas, e ambas se manifestaram (Id. 19959790 e 

20044922). É o relatório. Decido. Não tendo as partes interesse na 
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produção de outras provas, consoante os princípios da celeridade e 

economia processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Convém registrar que 

a relação existente entre as partes tem cunho consumerista, uma vez que 

a parte autora figura como consumidora e a instituição de ensino na 

qualidade de prestadora de serviços, devendo a matéria ser apreciada 

com fulcro na Lei n.º 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

Sabe-se que no julgamento do REsp n.º 1.155.684/RN, submetido à 

sistemática dos recursos repetitivos, o STJ resolveu pela inaplicabilidade 

das regras do CDC aos contratos firmados no âmbito do Programa de 

Financiamento Estudantil FIES. Contudo, a relação jurídica em discussão 

está limitada à Instituição de Ensino Superior e o acadêmico, de modo que, 

nesta situação, aplicam-se as regras do CDC. Como a parte autora 

questiona as cobranças realizadas pela ré, ou seja, ato praticado por ela, 

não há falar em inclusão na lide do FNDE ou MEC, pelo que rejeito a 

preliminar. Observa-se a existência de contrato firmado entre a parte 

requerente e o FNDE em 2016 para abertura de crédito para financiamento 

educacional (FIES), para o curso de graduação (13519856), e desde 

então os aditamentos, com cobertura de 97,74% vêm sendo efetuados 

pela parte autora (Id. 13519143), bem como o pagamento restante de R$ 

164,65, R$ 184,23, etc., mas em abril/2018 a ré efetua cobrança de R$ 

2.334,97, descrito como “mensalidade”, além dos descritos como 

“serviços educacionais fies” (Id. 13519011). A Lei 10.260/2001 que dispõe 

sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, com 

alterações promovidas pela Lei nº 13.366/2016 destaca em seu art. 4º e 

4º- B o seguinte: “Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 

100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos 

estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente 

cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em 

contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam 

regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa 

adicional e observado o disposto no art. 4º -B. [...]. Art. 4o-B. O agente 

operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de 

financiamento, conforme regulamentação do Ministério da Educação, nos 

termos do que for aprovado pelo CG-Fies”. Na qualidade de instituição de 

ensino, a ré aderiu voluntariamente às condições do FIES e aceitou, de 

início, o pagamento efetuado pelo Governo Federal na forma estabelecida 

pelo contrato. Assim, eventuais consequências financeiras decorrentes 

de desentendimentos com o FNDE não podem ser repassadas aos alunos 

que foram contemplados com o benefício, notadamente aqueles que 

receberam a promessa de que frequentariam as aulas e pagariam o valor 

orçamentário previsto. Além disso, caberia a ré demonstrar contabilmente 

que o valor repassado pelo FNDE não é suficiente para custear o curso, 

de modo que inviabilize sua atividade, o que não se desincumbiu (art. 373, 

II, CPC). Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER 

CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUTORA BENEFICIÁRIA DO 

FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELA 

INDEVIDA A TÍTULO DE ‘CHAMADO ESPECIAL’, VISANDO COBRIR 

DIFERENÇA DE SEMESTRALIDADE PACTUADA. PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Sentença que, com base no fato 

de que a ré, ora apelante, não comprovou a regularidade das cobranças 

realizadas a título de "chamado especial", de modo a cobrir diferença de 

semestralidade, julgou procedente o pleito autoral, consistente na 

declaração de inexigibilidade do débito objeto da lide (R$3.829,01). Aluna 

do curso de Medicina, ministrado pela instituição ré, que aderiu ao sistema 

de Financiamento FIES, recebendo custeio de 98/33% de seu curso, e 

assumiu a diferença de 1,67%. Emissão de boleto, no valor de R$3.829,01, 

a título de "diferença de semestralidade". Ausência de prova pericial 

contábil a robustecer tal exação. Instituição de ensino que, ao seu próprio 

alvedrio, gerou boleto em desfavor da estudante, sem comprovar que tais 

lançamentos não restavam cobertos pelo Financiamento Estudantil ou 

mesmo pelo diminuto porém não ignorável percentual por ela assumido. 

Ausência de repasse por conta do FIES que não restou comprovada nos 

autos. Conduta da ré-recorrente em desacordo com o disposto no artigo 

15-E da Lei 10.260/2001: "São passíveis de financiamento pela modalidade 

do Fies prevista no art. 15-D desta Lei até 100% (cem por cento) dos 

encargos educacionais cobrados dos estudantes pelas instituições de 

ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da 

Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o desta Lei 

em que estejam regularmente matriculadas, vedada a cobrança de 

qualquer valor ou taxa adicional sobre o valor total do curso originalmente 

financiado, fixado no momento da contratação do financiamento pelo 

estudante com as instituições de ensino", e nos termos do artigo 2°, da 

Portaria Normativa n°10/2010 do Ministério da Educação que assim dispõe: 

"É vedado às instituições de ensino superior participantes do FIES exigirem 

pagamento da matrícula e das parcelas das semestralidades do estudante 

que tenha concluído a sua inscrição no Sis FIES". Cobranças realizadas 

pela requerida que se revelam despidas de fundamento, pelo que deve a 

sentença recorrida ser prestigiada em sua integralidade. DESPROVIMENTO 

DO RECURSO”. (TJRJ, AP n. 0018150-94.2018.8.19.0001, Vigésima Quarta 

Câmara Cível Des(a). Alcides Da Fonseca Neto - Julgamento: 26/06/2019). 

Negritei. Assim, não há justificativa da Ré em exigir o pagamento de 

qualquer valor adicional, muito menos efetuar cobrança e/ou aplicar 

sanções pedagógicas a parte autora. Quanto ao dano moral, deve-se 

observar que é aquele que lesiona a esfera personalíssima das pessoas 

violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens 

jurídicos tutelados constitucionalmente. Maria Helena Diniz assevera que o 

dano moral é uma lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de 

um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade. 

(DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7: 

Responsabilidade Civil, 17ª Edição, São Paulo: Saraiva, 2003.). Segundo 

Silvio Venosa, dano moral é o prejuízo que afeta o animo psíquico, moral e 

intelectual da vítima. (In Direito Civil. Responsabilidade Civil. Quarta edição. 

Ed. Atlas 2004). Na hipótese em apreço, ainda que indevida a cobrança de 

mensalidades dos serviços educacionais, não há prova de restrições 

pedagógicas ou inserção do nome da parte autora nos cadastros de 

proteção ao crédito, assim, os fatos narrados não ultrapassam a esfera 

do mero dissabor. Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial 

por Marília Marquioreto Benevides em desfavor do IUNI UNIC Educacional 

Ltda., para declarar inexistente o débito junto a parte ré, além do valor 

correspondente a 2,26%, bem como eventuais cobranças de 

mensalidades realizadas no decorrer da demanda. Confirmo a decisão de 

Id. 19423122. Autorizo o levantamento pela ré dos valores depositados 

pela parte autora. Considerando a sucumbência recíproca, condeno as 

partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, este que arbitro 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, contudo, fica a exigibilidade suspensa quanto a cota parte da autora, 

por ser beneficiária da gratuidade da justiça. Transitada em julgado, 

arquive-se o processo, após as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015812-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERIVALDO ALVES NEIVA SEGUNDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA OAB - MT26211/O-O 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS KENJI TANAKA OAB - MT20773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA OAB - SP0266742A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Visto. Gerivaldo Alves Neiva Segundo ajuizou Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Tutela de Urgência, em desfavor do IUNI UNIC 

Educacional Ltda., ambos qualificados nos autos, aduzindo que é 

estudante do curso de medicina, sendo beneficiário do FIES, com 

cobertura com cobertura de 90%, sendo responsável pelo pagamento de 

10% da mensalidade desde 2015 e como de costume, realiza os 

aditamentos semestralmente. Narra que a ré unilateralmente reduziu o 

percentual financiado para 65,05% e efetua uma cobrança mensal de R$ 

2.820,49. Requer a concessão da tutela de urgência para que seja 

determinada a ré a promover a suspensão de qualquer cobrança, além 

daquela já suportada pelo FIES; se abster de incluir o nome da parte autora 

nos órgãos de proteção ao crédito; não criar óbice a parte autora de 
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efetuar a rematrícula, aditamento do Fies, utilizar o portal do acadêmico e 

demais serviços disponíveis, sob pena de multa. No mérito, pleiteia a 

procedência da demanda, para que seja declarado inexistente o débito 

junto a parte ré; que a ré se abstenha cobrar qualquer diferença da autora 

até a conclusão de seu curso, além daquela já suportada pelo FIES; que 

cancele qualquer restrição existente; se abstenha de inscrever o nome da 

parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, caso não haja 

negativação; que todas as rematrículas das semestralidades posteriores 

não sejam impedidas pela ré sob o pretexto do não pagamento de 

cobranças dessa natureza; que a ré seja condenada ao pagamento de 

indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

além das verbas de sucumbência. A análise do pedido urgente foi 

postergada para aguardar a defesa (Id. 13637584). A requerida apresenta 

contestação (Id. 15181979), impugnando a gratuidade da justiça 

concedida à parte autora. No mérito, discorre sobre o descumprimento do 

contrato FIES por parte do FNDE em razão da trava sistêmica imposta no 

Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), resultando na responsabilidade 

do estudante financiado pelo pagamento do saldo remanescente; que a 

parte autora deveria buscar o cumprimento do contrato pelo FNDE, e 

eventual declaração de inexistência do débito irá prejudicar a requerida; 

defende a regularidade na conduta quanto ao óbice na renovação da 

matrícula da parte autora em razão da existência de débitos, com respaldo 

no art. 5º da Lei n.º 9.870/99; que a inclusão do nome da parte autora nos 

órgãos de proteção ao crédito está embasado na cláusula 4.6 do contrato 

de prestação de serviços educacionais formalizado entre as partes; que a 

ré não praticou nenhum ilícito, consequentemente não há dever de 

indenizar. Requer a improcedência do pedido, eventualmente, que a parte 

autora efetue o pagamento para a requerida, nos moldes em que efetuaria 

para a instituição bancária, e que o valor da indenização por danos morais 

seja fixado com base no princípio da proporcionalidade e razoabilidade. 

Réplica no arquivo de Id. 16305188. Intimadas as partes para 

especificarem as provas (Id. 17452229), apenas a ré se manifestou (Id. 

18010880). Aportou nos autos informação de que o TJMT proveu o 

recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo autor (Id. 18249086). É 

o relatório. Decido. Não tendo as partes interesse na produção de outras 

provas, consoante os princípios da celeridade e economia processual, 

impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil. 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 a requerida não promoveu qualquer prova nesse sentido, e o 

fato da parte autora ter constituído advogado particular, não a impede a 

concessão da benesse, segundo dispõe o art. 99, §4º, do CPC, por isso, 

ela deve ser mantida. 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. Convém registrar que a relação 

existente entre as partes tem cunho consumerista, uma vez que a parte 

autora figura como consumidora e a instituição de ensino na qualidade de 

prestadora de serviços, devendo a matéria ser apreciada com fulcro na 

Lei n.º 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). Sabe-se que no 

julgamento do REsp n.º 1.155.684/RN, submetido à sistemática dos 

recursos repetitivos, o STJ resolveu pela inaplicabilidade das regras do 

CDC aos contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento 

Estudantil FIES. Contudo, a relação jurídica em discussão está limitada à 

Instituição de Ensino Superior e o acadêmico, de modo que, nesta 

situação, aplicam-se as regras do CDC. Observa-se a existência de 

contrato firmado entre a parte requerente e o FNDE em 2015 para abertura 

de crédito para financiamento educacional (FIES), para o curso de 

graduação (Id. 13555363), e desde então os aditamentos, com cobertura 

de 90%, vêm sendo efetuados pela parte autora (Id. 13555369, 

13555367), bem como o pagamento restante de R$ 650,00, R$ 740,35, 

etc., mas a ré reduziu o percentual financiado para 65,05%, e efetua 

cobrança mensal de R$ 2.820,49 (Id. 13555366). A Lei 10.260/2001 que 

dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, 

com alterações promovidas pela Lei nº 13.366/2016 destaca em seu art. 

4º e 4º- B o seguinte: “Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies 

até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos 

estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente 

cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em 

contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam 

regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa 

adicional e observado o disposto no art. 4º -B. [...]. Art. 4o-B. O agente 

operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de 

financiamento, conforme regulamentação do Ministério da Educação, nos 

termos do que for aprovado pelo CG-Fies”. Na qualidade de instituição de 

ensino, a ré aderiu voluntariamente às condições do FIES e aceitou, de 

início, o pagamento efetuado pelo Governo Federal na forma estabelecida 

pelo contrato. Assim, eventuais consequências financeiras decorrentes 

de desentendimentos com o FNDE não podem ser repassadas aos alunos 

que foram contemplados com o benefício, notadamente aqueles que 

receberam a promessa de que frequentariam as aulas e pagariam o valor 

orçamentário previsto. Mesmo porque, alteração posterior na lei, que 

implica desvantagem ao aluno e impõe um ônus não previsto inicialmente 

no contrato original, não pode alcançar as tratativas firmadas 

anteriormente à sua vigência. Além disso, caberia a ré demonstrar 

contabilmente que o valor repassado pelo FNDE não é suficiente para 

custear o curso, de modo que inviabilize sua atividade, o que não se 

desincumbiu (art. 373, II, CPC). Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

AUTORA BENEFICIÁRIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). 

COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELA INDEVIDA A TÍTULO DE ‘CHAMADO 

ESPECIAL’, VISANDO COBRIR DIFERENÇA DE SEMESTRALIDADE 

PACTUADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

Sentença que, com base no fato de que a ré, ora apelante, não 

comprovou a regularidade das cobranças realizadas a título de "chamado 

especial", de modo a cobrir diferença de semestralidade, julgou 

procedente o pleito autoral, consistente na declaração de inexigibilidade do 

débito objeto da lide (R$3.829,01). Aluna do curso de Medicina, ministrado 

pela instituição ré, que aderiu ao sistema de Financiamento FIES, 

recebendo custeio de 98/33% de seu curso, e assumiu a diferença de 

1,67%. Emissão de boleto, no valor de R$3.829,01, a título de "diferença 

de semestralidade". Ausência de prova pericial contábil a robustecer tal 

exação. Instituição de ensino que, ao seu próprio alvedrio, gerou boleto em 

desfavor da estudante, sem comprovar que tais lançamentos não 

restavam cobertos pelo Financiamento Estudantil ou mesmo pelo diminuto 

porém não ignorável percentual por ela assumido. Ausência de repasse 

por conta do FIES que não restou comprovada nos autos. Conduta da 

ré-recorrente em desacordo com o disposto no artigo 15-E da Lei 

10.260/2001: "São passíveis de financiamento pela modalidade do Fies 

prevista no art. 15-D desta Lei até 100% (cem por cento) dos encargos 

educacionais cobrados dos estudantes pelas instituições de ensino 

devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em 

contraprestação aos cursos referidos no art. 1o desta Lei em que estejam 

regularmente matriculadas, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa 

adicional sobre o valor total do curso originalmente financiado, fixado no 

momento da contratação do financiamento pelo estudante com as 

instituições de ensino", e nos termos do artigo 2°, da Portaria Normativa 

n°10/2010 do Ministério da Educação que assim dispõe: "É vedado às 

instituições de ensino superior participantes do FIES exigirem pagamento 

da matrícula e das parcelas das semestralidades do estudante que tenha 

concluído a sua inscrição no Sis FIES". Cobranças realizadas pela 

requerida que se revelam despidas de fundamento, pelo que deve a 

sentença recorrida ser prestigiada em sua integralidade. DESPROVIMENTO 

DO RECURSO”. (TJRJ, AP n. 0018150-94.2018.8.19.0001, Vigésima Quarta 

Câmara Cível Des(a). Alcides Da Fonseca Neto - Julgamento: 26/06/2019). 
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Negritei. Assim, não há justificativa da Ré em exigir o pagamento de 

qualquer valor adicional, muito menos efetuar cobrança e/ou aplicar 

sanções pedagógicas a parte autora. Quanto ao dano moral, deve-se 

observar que é aquele que lesiona a esfera personalíssima das pessoas 

violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens 

jurídicos tutelados constitucionalmente. Maria Helena Diniz assevera que o 

dano moral é uma lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de 

um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade. 

(DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7: 

Responsabilidade Civil, 17ª Edição, São Paulo: Saraiva, 2003.). Segundo 

Silvio Venosa, dano moral é o prejuízo que afeta o animo psíquico, moral e 

intelectual da vítima. (In Direito Civil. Responsabilidade Civil. Quarta edição. 

Ed. Atlas 2004). Na hipótese em apreço, ainda que indevida a cobrança de 

mensalidades dos serviços educacionais, não há prova de restrições 

pedagógicas ou inserção do nome da parte autora nos cadastros de 

proteção ao crédito, assim, os fatos narrados não ultrapassam a esfera 

do mero dissabor. Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial 

por Gerivaldo Alves Neiva Segundo em desfavor do IUNI UNIC Educacional 

Ltda., para declarar inexistente o débito junto à parte ré; determinar que a 

requerida se abstenha de cobrar qualquer diferença da parte requerente 

até a conclusão de seu curso, além do valor correspondente a 10%; que a 

ré promova o cancelamento de qualquer restrição existente; se abstenha 

de inscrever o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, 

caso não haja negativação; que não impeça a realização pela parte autora 

das rematrículas das semestralidades posteriores, aditamento do Fies, 

utilizar o portal do acadêmico e demais serviços disponíveis. Considerando 

a sucumbência recíproca, condeno as partes igualmente (50% para cada) 

ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, este que arbitro 10% sobre o valor da causa, nos termos do 

art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, contudo, fica a 

exigibilidade suspensa quanto a cota parte do autor, por ser beneficiário 

da gratuidade da justiça. Transitada em julgado, arquive-se o processo, 

após as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1057394-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE LIMA SILVA OAB - MT23978-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONSENHOR TABOSA CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1057394-75.2019 Visto. Antonia de Lima, qualificada nos autos, 

requer a retificação da assento de nascimento para que conste o seu 

nome correto, ou seja, Antonia de Lima, sob a alegação de que ao ser 

emitida a segunda via do seu registro de nascimento constatou que o seu 

nome estava grafado como Antonia Rosa de Lima Filha, bem como retificar 

a marcação da opção de não gêmea para gêmea. Com a inicial vieram os 

documentos que a parte autora entendeu serem necessários. O Ministério 

Público opina pela procedência do pedido (id. 29610696). É o relatório. 

Decido. Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao 

julgamento e em razão de não existir necessidade de 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. O artigo 109 da Lei de Registros 

Públicos estabelece que aquele que pretender que se restaure, supra ou 

retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição 

fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de 

testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e 

os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório. 

Verifica-se da certidão de nascimento, lavrada em 22 de novembro de 

1982 (id. 26787927, pág.03), que consta como registrado o nome de 

Antonia de Lima, e sendo ‘Gêmea com Francisca de Lima”, contudo, na 

segunda via do referido documento (id. 30696873), observa-se que 

consta Antonia Rosa de Lima Filha, sendo divergente da grafia do nome 

com relação a primeira certidão de nascimento lavrada em 1982, além de 

verificar a omissão que a mesma possui uma irmã gêmea. Desse modo, é 

de se observar, que não advindo da retificação nenhum prejuízo a 

terceiros, não há motivo para a manutenção do assento equivocado, 

devendo, portanto, ser retificado o registro público que, por erro de grafia, 

bem como a ausência de informação de ‘Gêmea com Francisca de Lima’. 

Posto isso, com fundamento do artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil e, em consonância com o parecer do Ministério Público, JULGO 

PROCEDENTE o pedido na Ação de Retificação de Registro Civil para 

determinar que o Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais de 

Monsenhor Tabosa-CE providencie o necessário para que seja retificado o 

a s s e n t o  d e  n a s c i m e n t o  d a  a u t o r a ,  m a t r í c u l a 

017400015519821003421500689791, , passando a constar o nome como 

Antonia de Lima, bem como a informação de ‘Gêmea com Francisca de 

Lima’, no mais permanecendo inalterado os demais dados dos registros. 

Sem custas por se tratar de beneficiária da justiça gratuita. Sem 

honorários advocatícios, vez que se trata de procedimento de jurisdição 

voluntária. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se 

as devidas baixas e anotações. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027241-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SARA DANIELA CONCEICAO PEREIRA SILVA (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-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: 1027241-59.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SARA DANIELA CONCEICAO PEREIRA SILVA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. SARA DANIELA CONCEIÇÃO 

PEREIRA SILVA, qualificada nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 30/03/2019, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

bem como o pagamento a título de danos morais, no valor de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), 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, a ausência de documentos indispensáveis ao processamento 

do feito, e a falta de interesse processual pela ausência de prévio pedido 

administrativo. No mérito alega a ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, a ausência de nexo de causalidade entre 

a lesão e o acidente, a ausência de nexo causal devido à inexistência de 

prova do dano decorrente de acidente de trânsito, a improcedência do 

pedido de indenização por 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, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

28965202). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica e a manifestação da parte autora quanto 

à essa. 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 
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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 ainda 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 A parte 

ré alega ainda a ausência de documentos indispensáveis ao 

processamento do feito, contudo, verifica-se que os documentos 

indicados se encontram presente nos autos, motivo pelo qual afasto a 

preliminar arguida. Quanto à alegação de falta de interesse de agir em 

razão da ausência de pedido administrativo prévio, 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, ressalta-se a impossibilidade de utilização do boletim 

de ocorrência do SAMU juntado ID 21111341, vez que praticamente 

ilegível, assim verifica-se que o boletim de atendimento médico juntado ID 

21111342 comprova que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 

20/03/2019, embora conste erroneamente na petição inicial a data de 

30/03/2019, o que caracteriza erro material do subscritor da peça, pelo 

que passo a considerar a primeira data como correta. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que SARA DANIELA CONCEIÇÃO PEREIRA 

SILVA, apresenta invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo 

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, 

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 tornozelo 

direito, 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 a autora 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 a 

informação de que a seguradora pretendida não estava, temporariamente, 

realizando o protocolo de requerimentos administrativos, 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 
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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) 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 Novo 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: 1026422-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO HENRIQUE MARTINS DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026422-25.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

RODRIGO HENRIQUE MARTINS DA ROCHA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. RODRIGO HENRIQUE MARTINS DA 

ROCHA, 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 28/04/2019, 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 título de danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), 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 ausência de documentos indispensáveis ao processamento do 

feito, e a falta de interesse processual pela ausência de prévio pedido 

administrativo. No mérito alega a ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, a ausência de nexo causal devido à 

inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, a 

improcedência do pedido de indenização por danos morais, a 

inaplicabilidade do CDC, 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, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos (ID 29063490). Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica e a 

manifestação da parte autora quanto à essa. 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 ainda a ausência de documentos indispensáveis ao 

processamento do feito, contudo, verifica-se que os documentos 

indicados se encontram presente nos autos, motivo pelo qual afasto a 

preliminar arguida. Quanto à alegação de falta de interesse de agir em 

razão da ausência de pedido administrativo prévio, 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 
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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 atendimento médico 

juntado comprova que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 

28/04/2019. A perícia médica judicial realizada concluiu que RODRIGO 

HENRIQUE MARTINS DA ROCHA, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta da estrutura facial de leve intensidade avaliada em 25%; do 

ombro direito de intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o 

nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Ressalta-se que o laudo médico produzido em 

mutirão quando da audiência de conciliação é perfeitamente válido para 

ser utilizado em sentença, não havendo apontamentos precisos de 

possíveis erros ou obscuridades na conclusão do perito, não 

necessitando, portanto, de complementações, estando o presente feito 

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) (grifado) 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 25% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

facial, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, 

ou seja, 25% de 100%; 75% de invalidez permanente parcial incompleta do 

ombro direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo: a) 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 25% desse valor, ou seja, R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais); b) 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). Totalizando a quantia de R$ 5.906,25 (cinco mil 

novecentos e seis reais e vinte e 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 a informação de que a seguradora 

pretendida não estava, temporariamente, realizando o protocolo de 

requerimentos administrativos, 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 
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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$ 5.906,25 (cinco mil novecentos e seis 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 Novo 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: 1040494-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA LUZIA TORRES (AUTOR(A))
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MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1040494-17.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

BENEDITA LUZIA TORRES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. BENEDITA LUZIA TORRES, 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 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, a falta de interesse de agir 

em razão de pagamento da cobertura em sede administrativa, e a 

ausência de documentos indispensáveis ao processamento do feito. No 

mérito alega a improcedência do pedido de complementação da 

indenização, a ausência de nexo de causalidade entre a lesão e o 

acidente, discorre sobre o princípio da eventualidade, 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. 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 ainda 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 com abatimento do valor pago 

administrativamente. 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 em 

razão de pagamento da cobertura em sede 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) A parte ré alega 

ainda a ausência de documentos indispensáveis ao processamento do 

feito, sendo este o documento de atendimento médico na data do acidente, 

contudo, verifica-se a presença de tal documento conforme ID 23945854, 

motivo pelo qual afasto a preliminar arguida. No mérito, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento 
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comprovam que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 04/06/2018. 

A perícia médica judicial realizada concluiu que BENEDITA LUZIA TORRES 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior 

direito de média intensidade avaliada em 50%; da estrutura torácica (arcos 

costais esquerdo) 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). Assim, não há que se falar em condenação com base em salário 

mínimo, vez que se trata de matéria já revogada. 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 inferior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%; 25% de invalidez permanente 

parcial incompleta da estrutura torácica (arcos costais), devendo ser 

calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 25% de 

100%; Desse modo: a) 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 a 

autora faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais); 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 a autora faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais). Totalizando a quantia de R$ 8.100,00 

(oito mil e cem reais). Todavia, a parte autora alega ter recebido 

pagamento administrativo no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), como consta ID 23945867, assim faz jus ao valor 

remanescente de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 

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$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta 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 Novo 

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: 1036797-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO CAPELINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-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: 1036797-85.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIANO CAPELINI REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. LUCIANO 

CAPELINI, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança de Diferença 

do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais em 

desfavor de SEGURADORA LÍDER, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 10/03/2018, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento da diferença do seguro obrigatório, 

conforme apurado em perícia médica, bem como o pagamento a título de 

danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 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 de 

agir em razão de pagamento da cobertura em sede administrativa. No 

mérito alega a improcedência do pedido de complementação da 

indenização, a improcedência do pedido de condenação por danos morais, 

discorre sobre o princípio da eventualidade, 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. 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, 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 com 

abatimento do valor pago administrativamente. 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 esclarecido pelo autor em sua 

inicial e perfeitamente possível atribuir valor meramente estimativo, pelo 
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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 em 

razão de pagamento da cobertura em sede 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 ao 

boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 10/03/2018. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

LUCIANO CAPELINI apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

membro inferior 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, 

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 

inferior 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 e cinco reais). Todavia, a parte 

autora alega ter recebido pagamento administrativo no valor de R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

como consta ID 16065272 – Pág. 11, assim faz jus ao valor remanescente 

de R$ 2.193,75 (dois mil cento e noventa e três reais e setenta e 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 requisitos próprios para abertura do sinistro, bem 

como realização da perícia e, posteriormente, o pagamento devido. Assim, 

a concordância ou não do autor com o valor recebido lhe dá a 

possibilidade de recorrer à via judicial buscando complementação ao valor 

recebido. Entretanto, embora a parte autora tenha experimentado 

descontentamento com a negativa da seguradora, 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, conforme determina o artigo 186 do Código Civil, pelo que não 

há que se falar em danos morais. O entendimento jurisprudencial é nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. DANOS MORAL. NÃO 

CONFIGURADO. Ante a ausência de prova nos autos de qualquer ilicitude 

no agir da ré, vai afastado o pedido de danos morais, porquanto não se 

vislumbra os requisitos caracterizadores do dever de indenizar. NEGADO 

PROVIMENTO AO APELO.” (TJ RS - Apelação Cível Nº 70069683613, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau 

Júnior, Julgado em 28/09/2016) grifo nosso 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$ 2.193,75 (dois mil cento e noventa 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 Novo 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
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Processo Número: 1027606-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE RONDON DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT9173-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1027606-50.2018 Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração com 

pedido de efeito modificativo opostos por Thiago Henrique Rondon dos 

Santos, aduzindo que a sentença de id. 27971244 é omissa quanto ao 

pagamento do seguro que estipulou pelo valor previsto da apólice, 

entretanto se persistir tão condenação, a requerida poderá optar por 

indenizar o autor pelo valor da tabela da FIPE atual e não sobre o valor da 

tabela da FIPE do mês do sinistro, requer o acolhimento destes embargos 

(id. 28299712). Houve ainda a interposição de Embargos de Declaração 

com pedido modificativo opostos por Itaú Seguros de Auto d Residência 

S.A., aduzindo que a sentença é omissa quanto a embargada entregar a 

documentação necessária para a transferência do veículo à seguradora, 

requerendo o acolhimento destes embargos (id. 28416846). As partes 

Embargadas apresentaram contrarrazões aos recursos através dos ids. 

29911015 e 30007408, sendo que o embargado Thiago afirmou que o 

documento do automóvel estava no interior do veículo, sendo impossível a 

entrega do mesmo. É o necessário. Decido. O objetivo dos embargos de 

declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso 

ou corrigir erro material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, 

incisos I, II e III do NCPC). Analisando os Embargos de Declaração de id. 

28299712, realmente verifica-se a existência da omissão apontada, tendo 

em vista que a sentença não especificou o pagamento da indenização 

securitária, no valor previsto na apólice, pela tabela Fipe a época do 

sinistro. Quanto aos embargos de declaração de id. 28416846, verifica-se 

que a sentença, também foi omissa quanto a analise da entrega do DUT, 

assim considerando que o documento único de transferência (DUT) do 

automóvel foi furtado junto com o automóvel, conforme Boletim de 

Ocorrência de Id. 14889365, não pode o valor da indenização ser 

condicionando a entrega do mesmo pelo autor. Com essas condições 

ACOLHO os embargos de declaração de id. 28299712, e EM PARTE os 

embargos de declaração de id. 2841684, para constar a seguinte redação 

no disposto da sentença de id. 27971244: “Posto isso, com fundamento no 

artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Cobrança Securitária 

c/c Perdas e Danos proposta por Thiago Henrique Rondon dos Santos em 

desfavor de Itaú Seguros S.A., para declarar nula e abusivas as 

cláusulas/práticas das Condições Gerais de números 6.3, letra “e”, e 7, 

7.1, letra “b” do contrato de seguro, consequentemente condeno a ré ao 

pagamento da indenização securitária, no valor previsto na apólice, 

correspondente ao percentual de 100% da tabela Fipe vigente à data do 

sinistro, sem dedução de franquia, e sem condicionar o autor a entrega do 

DUT, que deverá ser corrigido pelo INPC desde a data da celebração do 

pacto até o efetivo pagamento[1], acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês, a partir da citação. Quanto ao mais, a sentença permanece como 

está lançada. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito [1] “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE SEGURO. 

EMBRIAGUEZ DE TERCEIRO CONDUTOR. FATO NÃO IMPUTÁVEL À 

CONDUTA DO SEGURADO. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO 

CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO. CONTRATAÇÃO DO 

SEGURO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]. 2. Esta Corte tem entendimento 

de que, nos casos de seguro de veículo, a correção monetária tem 

incidência a partir da contratação do seguro. 3. Agravo regimental a que 

se nega provimento”. (STJ, AgRg no Ag 1354686/SP, Rel. Ministra Maria 

Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 04/08/2015, DJe 10/08/2015). 

Negritei.

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006014-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA ALEXANDRE SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINE MARTELLI OAB - MT23062-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PIOVESAN OAB - MT23046-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELUI CALONGAS ALI DAHROUGE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELUI CALONGAS ALI DAHROUGE OAB - MT4300-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1006014-47.2018 Vistos. O objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro 

material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III 

do NCPC). Analisando os Embargos de Declarações verifica-se que o 

objetivo da embargante é unicamente rediscutir a matéria, assim, 

analisando a decisão embargada, não vislumbro os vícios apontados, 

motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em 

vista que não se prestam a modificá-la. A propósito: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - 

INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR 

O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São incabíveis 

os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das situações 

descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio para 

provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria devidamente 

analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 109233/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017) negritei 

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração de id. 

24971527, mantendo intacta a decisão de id. 23038946. No mais, diante da 

certidão de id. 28842217, decreto a REVELIA da requerida, aplicando os 

seus efeitos nos termos do art. 344 do NCPC. Visando ao saneamento e 

organização do processo, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 

do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e da Colaboração instruídos 

pela nova lei adjetiva), intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias: a) Especificar que provas pretende produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide, 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, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem 

como 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) Indicar que questões de direito que entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009068-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE LUCY NARY BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT9173-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1009068-21.2018 Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração com 

pedido de efeito modificativo opostos por Espólio de Lucy Nary Barbosa 

de Oliveira, aduzindo que a sentença de id. 1637428 é obscura quanto a 

dedução da franquia, vez que que a franquia do contrato não é deduzida 

em caso de perda total, requer o acolhimento destes embargos (id. 

22908211). Houve ainda a interposição de Embargos de Declaração com 

pedido modificativo opostos por Caixa Seguros S.A., aduzindo que a 

sentença é omissa quanto a transferência do salvado a embargante, com 

o respectivo DUT – Documento Único de Transferência, requerendo o 

acolhimento destes embargos (id. 22939689). As partes Embargadas não 

apresentaram contrarrazões aos recursos através. É o necessário. 

Decido. O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre 

ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na 
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decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC). Analisando 

os Embargos de Declaração de id. 22939689, verifica-se que a sentença 

foi omissa quanto da analise da entrega do DUT, assim considerando que 

o documento único de transferência (DUT) do automóvel não está em 

posse da embragada, conforme documento de id. 12603797, pág. 07, não 

pode o valor da indenização ser condicionando a entrega do mesmo pela 

parte autora, ademais a segurada já está em posse do salvado. 

Analisando os Embargos de Declarações de id. 22908211 verifica-se que 

o objetivo da embargante é unicamente rediscutir a matéria, assim, 

analisando a sentença embargada, não vislumbro os vícios apontados, 

motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em 

vista que não se prestam a modificá-la. Com essas condições REJEITO os 

embargos de declaração de id. 22908211 e ACOLHO EM PARTE os 

embargos de declaração de id. 22939689, para constar a seguinte 

redação no disposto da sentença de id. 16374528: “Posto isso, com 

fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de 

Cobrança proposta por Espólio de Lucy Mary de Oliveira Gomes, 

representada pelo inventariante Mauro Barbosa de Oliveira Delmontes em 

desfavor de Caixa Seguradora S/A, para condenar esta ao pagamento de 

R$ R$ 55.518,00 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e dezoito reais), que 

deverá ser corrigido pelo INPC, da data do sinistro, com juros de mora de 

1% (um por cento), a partir da citação, abatidos os valores da franquia, 

sem condicionar ao autor a entrega do DUT, devendo a parte autora 

providenciar a quitação do financiamento, caso isso não tenha ocorrido 

ainda. Deve a requerida ainda se responsabilizar pelos impostos (IPVA, 

seguro DPVAT e licenciamento) a contar da posse do veículo.” Quanto ao 

mais, a sentença permanece como está lançada. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039624-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA TOMAZ DE OLIVEIRA MENDONCA (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-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: 1039624-69.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CRISTINA TOMAZ DE OLIVEIRA MENDONCA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. CRISTINA TOMAZ DE OLIVEIRA 

MENDONÇA, 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 29/03/2019, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do complemento do seguro obrigatório, no valor de R$ 

11.137,50 (onze mil cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos), bem 

como a reembolsar o gasto com despesas médicas e hospitalares, no 

valor de R$ 496,88 (quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e oito 

centavos), 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 de agir em razão de pagamento da 

cobertura em sede administrativa. No mérito alega a ausência de cobertura 

em lei para a pretensão autoral referente às despesas médicas e 

suplementares, a improcedência dos pedidos iniciais devido à regularidade 

do valor pago administrativamente, a improcedência do pedido de 

reembolso por despesas médicas e suplementares, discorre sobre o 

princípio da eventualidade, os valores da indenização, 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 29824943). 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 ainda 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 com abatimento do valor pago 

administrativamente. 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 em 

razão de pagamento da cobertura em sede 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 ao 

boletim de atendimento comprovam que a autora foi vítima de acidente de 

trânsito em 29/03/2019. A perícia médica judicial realizada concluiu que 
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CRISTINA TOMAZ DE OLIVEIRA MENDONÇA apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior direito de média 

intensidade avaliada em 50%; do joelho esquerdo de média intensidade 

avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Ressalta-se 

que o laudo médico produzido em mutirão quando da audiência de 

conciliação é perfeitamente válido para ser utilizado em sentença, não 

havendo apontamentos precisos de possíveis erros ou obscuridades na 

conclusão do perito, não necessitando, portanto, de complementações, 

estando o presente feito 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) 

(grifado) Assim, comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem 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 

inferior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 70%; 50% de invalidez permanente parcial 

incompleta do joelho esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual 

para o membro lesado, ou seja, 50% de 25%. Desse modo: a) 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 a autora faz jus a 50% desse 

valor, ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais); b) 

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 a autora faz jus a 

50% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos). Totalizando a quantia de R$ 6.412,50 (seis mil 

quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos). Todavia, a parte autora 

alega ter recebido pagamento administrativo no valor de R$ 2.362,50 (dois 

mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), como consta 

ID 23733909, assim faz jus ao valor remanescente de R$ 4.050,00 (quatro 

mil e cinquenta reais). Quanto ao pedido de ressarcimento das despesas 

médicas e suplementares, verifica-se que a parte autora juntou nota fiscal 

referente às sessões de fisioterapia para reabilitação de pós cirúrgico dos 

membros inferiores (ID 23733912), que totaliza o valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais). Estando, portanto, demonstrado que as despesas 

foram efetuadas em decorrência dos danos sofridos em acidente de 

trânsito, sendo devidamente comprovado o nexo causal, observando-se 

inclusive a data do documento e a descrição dos serviços, tem-se que a 

parte autora faz jus ao reembolso pleiteado. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT – DESPESAS MÉDICAS – NEXO 

CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A LESÃO – NECESSIDADE DE 

TRATAMENTO COMPROVADO – TRATAMENTO REALIZADO EM 

DECORRÊNCIA DO ACIDENTE – GASTOS COMPROVADOS – DEVER DE 

RESSARCIMENTO – ARTIGO 3º DA LEI 6.194/74 – HONORÁRIOS 

RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO. Uma vez satisfeitas 

as exigências de prova do acidente e do dano dele decorrente, 

desnecessária a realização de qualquer outra prova a ser produzida, pois 

a documentação juntada é suficiente para comprovação do nexo entre o 

acidente e a debilidade permanente demonstrada. Estão abrangidos na 

rubrica despesas médicas e suplementares, coberta pela Lei n° 6.194/74, 

os remédios, consultas médicas e demais atendimentos que se fizerem 

necessários à recuperação da vítima do acidente envolvendo veículo 

automotor. As despesas com hospitais, médicos, exames, medicamentos 

e tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas 

posteriores e próximas à data do acidente presumem-se gastos em razão 

do sinistro, configurando assim o nexo causal entre os eventos. Assim 

comprovado o nexo causal entre o acidente, a lesão, e os gastos 

compreendidos com o tratamento, o reembolso das despesas médicas são 

devidas. (APELAÇÃO CÍVEL NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2018, 

Publicado no DJE 26/11/2018) Contudo, a parte autora alega ter recebido 

pagamento administrativo no valor total de R$ 2.203,12 (dois mil duzentos 

e três reais e doze centavos), como consta ID 23733910 e ID 23733911, 

assim, considerando que o valor máximo indenizável corresponde a R$ 

2.700,00 (dois mil e setecentos reais), a autora faz jus ao valor 

remanescente de R$ 496,88 (quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta 

e oito 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, no caso de invalidez ou 

morte, 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. Já nos casos de reembolso por despesas médicas e 

suplementares, o entendimento pacífico é que a correção monetária deve 

incidir desde a data do efetivo desembolso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO (...) O 

montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de 

acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado. (Súmulas 474 e 

544 do STJ). A incidência de atualização monetária nas indenizações por 

morte ou invalidez do seguro DPVAT, opera-se desde a data do evento 

danoso (Súmula 580/STJ), e juros de mora a partir da citação (Súmula 

426/STJ). É cabível o reembolso das despesas de assistência médica e 

suplementares (DAMS) mediante a comprovação do acidente de trânsito e 

dos gastos decorrentes do dano sofrido, nos limites estabelecidos pelo 

artigo 3º, III, da Lei nº 6.194/74, com correção monetária desde o efetivo 

desembolso e juros de mora a partir da citação. O provimento do recurso 

impõe a condenação exclusiva da apelada aos ônus de sucumbência, e o 

arbitramento de ofício dos honorários advocatícios, ante a omissão da 

sentença.” (N.U 0001906-17.2011.8.11.0015, , GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017) grifo nosso Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 
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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$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta 

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, ainda, ao pagamento 

de R$ 496,88 (quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e oito 

centavos), referente à restituição das despesas médicas hospitalares 

suportadas pela parte autora, valor este que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do efetivo 

desembolso, conforme demonstrado 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 Novo 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: 1003726-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELI NASCIMENTO DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Visto. Gracieli Nascimento da Silva Ferreira ajuizou 

Ação por Restituição de Quantia Paga c/c com Reparação de Danos 

Materiais e Morais e Repetição de Indébito, em desfavor do IUNI UNIC 

Educacional Ltda., ambos qualificados nos autos, aduzindo que cursou 

Direito, ministrado pela ré, sendo beneficiária do FIES, com cobertura de 

100%, e após a conclusão teve conhecimento de que alunos que 

cursaram de forma particular obtiveram 25 %(vinte e cinco) de desconto 

nas mensalidades, com base no pagamento pontual destas, denominado 

“BOLSA INCENTIVO”, todavia, tal benefício foi negado a parte autora, sem 

justificativa. Requer a procedência da demanda, para que a parte ré seja 

condenada a devolver em dobro do valor que a parte autora pagou a 

maior, referente ao desconto de 25%(vinte e cinco) não concedido, 

alternativamente, que a devolução seja de forma simples; condenada ao 

pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), além das verbas de sucumbência. A parte requerida 

apresenta contestação (Id. 19907500), levantando preliminar de 

ilegitimidade ativa, ao argumento de que eventual restituição dos valores 

decorrentes de contrato de financiamento estudantil (FIES) não cabe ao 

diretamente ao estudante, sob pena de enriquecimento ilícito; 

incompetência da justiça estadual, vez que os recursos federais, 

concedidos pelo FNDE/MEC, é de interesse direto da União, atraindo a 

competência da esfera federal para apreciar e processar o caso; 

prejudicial de mérito de prescrição, acerca dos valores relativos aos 03 

anos anteriores ao ajuizamento desta ação (art. 206, §3º, IV e V, CC). No 

mérito, assevera que a parte autora não comprovou a existência de tal 

desconto e política aplicada; que se tratam de grupos distintos, cada qual 

com sua política organizacional e os valores das mensalidades variam 

entre elas; que se existe o benefício ele não retroage; que a ré recebe 

títulos da dívida pública da União em favor do FIES, e os prazos para aditar 

o FIES são realizados até depois do meio do semestre, e além de não 

haver repasse em moeda corrente, ela não ocorre antecipadamente; que a 

parte autora pleiteia desconto de período em que o financiamento estava 

suspenso; que a ré não praticou nenhum ilícito, consequentemente não há 

dever de indenizar. Requer o acolhimento das preliminares, da prejudicial 

de mérito ou a improcedência do pedido. Réplica no arquivo de Id. 

20317976. Intimadas as partes para especificarem as provas (Id. 

23518868), ambas se manifestaram (Ids. 24500092 e 24847925). É o 

relatório. Decido. Não tendo as partes interesse na produção de outras 

provas, consoante os princípios da celeridade e economia processual, 

impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil. No tocante a preliminar de ilegitimidade ativa, é 

certo que o repasse para a ré é concedido pelo FNDE/MEC, todavia, a 

parte autora é quem irá, no final, realizar o pagamento, ou seja, quem vai 

arcar com todo o valor pago para a requerida, portanto, possui legitimidade 

para questionar o desconto supostamente não recebido. Assim, rejeito 

essa preliminar. E convém registrar que a discussão nos autos é acerca 

dos descontos aplicados aos alunos não inseridos FIES, e o contrato de 

financiamento educacional não é objeto da demanda, portanto, não há 

falar em interesse da União, consequentemente incompetência da justiça 

estadual, pelo que também rejeito tal preliminar. No que tange à alegação 

de prescrição, sabe-se que o termo a quo inicia-se apenas com o 

conhecimento da violação do direito, e a partir de então se passa a ter a 

possibilidade de ação (art. 189, CC/02), e a parte autora só teve 

conhecimento da existência do benefício pleiteado após a conclusão do 

curso. Em razão de estar caracterizada a típica relação de consumo, com 

a incidência do regramento do Código do Consumidor, a prescrição se 

opera nos termos do art. 27 do CDC, que regula o prazo de cinco anos, e 

não pelo artigo 206, do Código Civil, conforme pretende a parte requerida, 

eis que a parte autora enquadra-se na definição legal de consumidora (art. 

2º) e a ré apresenta-se na qualidade de fornecedora de serviços (art. 3º), 

assim, rejeito a prejudicial de mérito. Verifica-se que a parte autora 

colacionou documentos que comprovam a existência da citada bolsa 

incentivo (Id. 17607194), e em caso semelhante, a ré afirmou que a 

concessão do desconto de 25% (vinte e cinco por cento) era para 

aqueles alunos que ingressaram no campus a partir do ano de 2016 (Id. 

20317990). Não são poucas as notícias vinculadas acerca da 

irregularidade praticada pelas instituições de ensino, ou seja, desigualdade 

no tratamento entre os alunos, conforme apresentados pela parte autora, 

em contrapartida há medidas tomadas pelo MEC para que não haja tal 

discriminação, confira-se (Portaria MEC nº 209/2018): “Art. 33. São 

passíveis de financiamento estudantil os encargos educacionais cobrados 

dos estudantes pelas IES mantidas pelas entidades com adesão ao Fies e 

que atuem na modalidade PFies, observados os limites máximos e mínimos 

de financiamento estabelecidos em normativo próprio, nos termos do art. 

4º-B e 15-E da Lei nº 10.260, de 2001. [...]. § 4º Nos termos do disposto 

neste artigo, em especial no que se refere o seu § 2º, é vedada qualquer 

forma de tratamento discriminatório entre os estudantes financiados pelo 

programa e os demais estudantes da instituição, mesmo que por meio de 

cláusulas nos contratos de prestação de serviços educacionais ou em 

instrumentos jurídicos celebrados pela mantenedora da IES com outras 

instituições públicas ou privadas”. (Negritei). Não obstante as alegações 

trazidas na peça contestatória, caberia a parte requerida, ao menos, 

apresentar documentos acerca da alegada distinção/autonomia das 

unidades, e comprovar por perícia contábil que nas mensalidades dos 

alunos pagantes integrantes da turma da parte autora, os quais não eram 

beneficiários do FIES, não havia a incidência do discutido benefício, ônus 

do qual não se desincumbiu (art. 373, II, CPC). Também não prospera a 

alegação da ré de que o desconto não se aplica, já que o pagamento não 

ocorre antecipadamente, seja pelos prazos de aditamento do FIES ou por 

receber títulos da dívida pública da União, pois, vejamos o que dispõe a 

portaria normativa do MEC nº 209/2018: “Art. 34 - § 2º A incidência de 

desconto de pontualidade sobre a parcela financiada do encargo 

educacional independe da data do repasse dos valores correspondentes 

às mantenedoras das IES”. (Negritei). Assim, não há justificativa da ré em 

não conceder o desconto da bolsa incentivo à parte autora, tão somente 

por ser beneficiária do FIES, restando demonstrada a falha na prestação 

do serviço educacional. Quanto à alegação da ré de que a parte autora 

pleiteia desconto de período em que o financiamento estava suspenso, tal 

fato, por si só, não retira o direito dela em receber o benefício, já que este 

será alcançado apenas sobre os valores realmente cobertos pelo Fies, a 

ser apurado em liquidação de sentença. Por outro lado, entendo que a 

devolução deverá ocorrer de forma simples, eis que não resta 

comprovada a má-fé da parte requerida. Quanto ao dano moral, deve-se 

observar que é aquele que lesiona a esfera personalíssima das pessoas 

violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens 

jurídicos tutelados constitucionalmente. Maria Helena Diniz assevera que o 

dano moral é uma lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de 

um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade. 

(DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7: 
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Responsabilidade Civil, 17ª Edição, São Paulo: Saraiva, 2003.). Segundo 

Silvio Venosa, dano moral é o prejuízo que afeta o animo psíquico, moral e 

intelectual da vítima. (In Direito Civil. Responsabilidade Civil. Quarta edição. 

Ed. Atlas 2004). Na hipótese em apreço, ainda que indevida a atitude da 

requerida, a situação vivenciada pela parte autora não ultrapassa a esfera 

do mero dissabor. Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial 

por Gracieli Nascimento da Silva Ferreira em desfavor do IUNI UNIC 

Educacional Ltda., para condenar a parte requerida a restituir a parte 

autora, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) das mensalidades 

correspondentes aos semestres do curso de graduação cobertos pelo 

FIES, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 

1% ao mês, ambos a partir da data do recebimento dos valores pela ré do 

FIES, que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença. 

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes igualmente 

(50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, este que arbitro 10% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, contudo, fica a exigibilidade suspensa quanto a cota parte da autora, 

por ser beneficiária da gratuidade da justiça. Transitada em julgado, 

arquive-se o processo, 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: 1043896-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY FERREIRA REGIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

TATIANA TOMIE ONUMA OAB - MT26653/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Visto. Marly Ferreira Regis ajuizou Ação por 

Restituição de Quantia Paga c/c com Reparação de Danos Materiais e 

Morais e Repetição de Indébito, em desfavor do IUNI UNIC Educacional 

Ltda., ambos qualificados nos autos, aduzindo que cursou Enfermagem, 

ministrado pela ré, sendo beneficiária do FIES, com cobertura de 100%, e 

após a conclusão teve conhecimento de que alunos que cursaram de 

forma particular obtiveram 25 %(vinte e cinco) de desconto nas 

mensalidades, com base no pagamento pontual destas, denominado 

“BOLSA INCENTIVO”, todavia, tal benefício foi negado a parte autora, sem 

justificativa. Requer a procedência da demanda, para que a parte ré seja 

condenada a devolver em dobro do valor que a parte autora pagou a 

maior, referente ao desconto de 25%(vinte e cinco) não concedido, 

alternativamente, que a devolução seja de forma simples; condenada ao 

pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), além das verbas de sucumbência. A parte requerida 

apresenta contestação (Id. 20258272), levantando preliminar de 

ilegitimidade ativa, ao argumento de que eventual restituição dos valores 

decorrentes de contrato de financiamento estudantil (FIES) não cabe ao 

diretamente ao estudante, sob pena de enriquecimento ilícito; 

incompetência da justiça estadual, vez que os recursos federais, 

concedidos pelo FNDE/MEC, é de interesse direto da União, atraindo a 

competência da esfera federal para apreciar e processar o caso; 

prejudicial de mérito de prescrição, acerca dos valores relativos aos 03 

anos anteriores ao ajuizamento desta ação (art. 206, §3º, IV e V, CC). No 

mérito, assevera que a parte autora não comprovou a existência de tal 

desconto e política aplicada; que se tratam de grupos distintos, cada qual 

com sua política organizacional e os valores das mensalidades variam 

entre elas; que se existe o benefício ele não retroage; que a ré recebe 

títulos da dívida pública da União em favor do FIES, e os prazos para aditar 

o FIES são realizados até depois do meio do semestre, e além de não 

haver repasse em moeda corrente, ela não ocorre antecipadamente; que a 

parte autora precisou refazer algumas disciplinas, o que impacta não 

apenas no benefício percebido, como também na necessidade de 

pagamento em dinheiro; que a ré não praticou nenhum ilícito, 

consequentemente não há dever de indenizar. Requer o acolhimento das 

preliminares, da prejudicial de mérito ou a improcedência do pedido. 

Réplica no arquivo de Id. 20345499. Intimadas as partes para 

especificarem as provas (Id. 23521919), ambas se manifestaram (Ids. 

24501284 e 24848295). É o relatório. Decido. Não tendo as partes 

interesse na produção de outras provas, consoante os princípios da 

celeridade e economia processual, impõe-se o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. No tocante a 

preliminar de ilegitimidade ativa, é certo que o repasse para a ré é 

concedido pelo FNDE/MEC, todavia, a parte autora é quem irá, no final, 

realizar o pagamento, ou seja, quem vai arcar com todo o valor pago para 

a requerida, portanto, possui legitimidade para questionar o desconto 

supostamente não recebido. Assim, rejeito essa preliminar. E convém 

registrar que a discussão nos autos é acerca dos descontos aplicados 

aos alunos não inseridos FIES, e o contrato de financiamento educacional 

não é objeto da demanda, portanto, não há falar em interesse da União, 

consequentemente incompetência da justiça estadual, pelo que também 

rejeito tal preliminar. No que tange à alegação de prescrição, sabe-se que 

o termo a quo inicia-se apenas com o conhecimento da violação do direito, 

e a partir de então se passa a ter a possibilidade de ação (art. 189, 

CC/02), e a autora só teve conhecimento da existência do benefício 

pleiteado após a conclusão do curso. Em razão de estar caracterizada a 

típica relação de consumo, com a incidência do regramento do Código do 

Consumidor, a prescrição se opera nos termos do art. 27 do CDC, que 

regula o prazo de cinco anos, e não pelo artigo 206, do Código Civil, 

conforme pretende a parte requerida, eis que a parte autora enquadra-se 

na definição legal de consumidora (art. 2º) e a ré apresenta-se na 

qualidade de fornecedora de serviços (art. 3º), assim, rejeito a prejudicial 

de mérito. Verifica-se que a parte autora apresentou documentos que 

comprovam a existência da citada bolsa incentivo (Ids. 17097662, 

17097643) e em caso semelhante, a ré afirmou que a concessão do 

desconto de 25% (vinte e cinco por cento) era para aqueles alunos que 

ingressaram no campus a partir do ano de 2016 (Id. 20345527). Não são 

poucas as notícias vinculadas acerca da irregularidade praticada pelas 

instituições de ensino, ou seja, desigualdade no tratamento entre os 

alunos, conforme apresentados pela parte autora, em contrapartida há 

medidas tomadas pelo MEC para que não haja tal discriminação, confira-se 

(Portaria MEC nº 209/2018): “Art. 33. São passíveis de financiamento 

estudantil os encargos educacionais cobrados dos estudantes pelas IES 

mantidas pelas entidades com adesão ao Fies e que atuem na modalidade 

PFies, observados os limites máximos e mínimos de financiamento 

estabelecidos em normativo próprio, nos termos do art. 4º-B e 15-E da Lei 

nº 10.260, de 2001. [...]. § 4º Nos termos do disposto neste artigo, em 

especial no que se refere o seu § 2º, é vedada qualquer forma de 

tratamento discriminatório entre os estudantes financiados pelo programa 

e os demais estudantes da instituição, mesmo que por meio de cláusulas 

nos contratos de prestação de serviços educacionais ou em instrumentos 

jurídicos celebrados pela mantenedora da IES com outras instituições 

públicas ou privadas”. (Negritei). Não obstante as alegações trazidas na 

peça contestatória, caberia a parte requerida, ao menos, apresentar 

documentos acerca da alegada distinção/autonomia das unidades, e 

comprovar por perícia contábil que nas mensalidades dos alunos pagantes 

integrantes da turma da parte autora, os quais não eram beneficiários do 

FIES, não havia a incidência do discutido benefício, ônus do qual não se 

desincumbiu (art. 373, II, CPC). Também não prospera a alegação da ré de 

que o desconto não se aplica, já que o pagamento não ocorre 

antecipadamente, seja pelos prazos de aditamento do FIES ou por receber 

títulos da dívida pública da União, pois, vejamos o que dispõe a portaria 

normativa do MEC nº 209/2018: “Art. 34 - § 2º A incidência de desconto de 

pontualidade sobre a parcela financiada do encargo educacional 

independe da data do repasse dos valores correspondentes às 

mantenedoras das IES”. (Negritei). Assim, não há justificativa da ré em não 

conceder o desconto da bolsa incentivo à parte autora, tão somente por 

ser beneficiária do FIES, restando demonstrada a falha na prestação do 

serviço educacional. Quanto à alegação da ré de que autora precisou 

refazer algumas disciplinas, tal fato, por si só, não retira o direito dela em 

receber o benefício, já que este será alcançado apenas sobre os valores 

realmente cobertos pelo Fies, a ser apurado em liquidação de sentença. 

Por outro lado, entendo que a devolução deverá ocorrer de forma simples, 

eis que não resta comprovada a má-fé da parte requerida. Quanto ao 

dano moral, deve-se observar que é aquele que lesiona a esfera 

personalíssima das pessoas violando, por exemplo, sua intimidade, vida 
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privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente. 

Maria Helena Diniz assevera que o dano moral é uma lesão a um interesse 

que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade. (DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil 

Brasileiro, v. 7: Responsabilidade Civil, 17ª Edição, São Paulo: Saraiva, 

2003.). Segundo Silvio Venosa, dano moral é o prejuízo que afeta o animo 

psíquico, moral e intelectual da vítima. (In Direito Civil. Responsabilidade 

Civil. Quarta edição. Ed. Atlas 2004). Na hipótese em apreço, ainda que 

indevida a atitude da requerida, a situação vivenciada pela parte autora 

não ultrapassa a esfera do mero dissabor. Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

deduzidos na inicial por Marly Ferreira Regis em desfavor do IUNI UNIC 

Educacional Ltda., para condenar a parte requerida a restituir a parte 

autora, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) das mensalidades 

correspondentes aos semestres do curso de graduação cobertos pelo 

FIES, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 

1% ao mês, ambos a partir da data do recebimento dos valores pela ré do 

FIES, que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença. 

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes igualmente 

(50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, este que arbitro 10% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, contudo, fica a exigibilidade suspensa quanto a cota parte da autora, 

por ser beneficiária da gratuidade da justiça. Transitada em julgado, 

arquive-se o processo, 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: 1001944-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANA TOMIE ONUMA OAB - MT26653/O (ADVOGADO(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Visto. Tatiane Alves de Souza ajuizou Ação por 

Restituição de Quantia Paga c/c com Reparação de Danos Materiais e 

Morais e Repetição de Indébito, em desfavor do IUNI UNIC Educacional 

Ltda., ambos qualificados nos autos, aduzindo que cursou Engenharia 

Ambiental, ministrado pela ré, sendo beneficiário do FIES, com cobertura 

de 100%, e após a conclusão teve conhecimento de que alunos que 

cursaram de forma particular obtiveram 25 %(vinte e cinco) de desconto 

nas mensalidades, com base no pagamento pontual destas, denominado 

“BOLSA INCENTIVO”, todavia, tal benefício foi negado a parte autora, sem 

justificativa. Requer a procedência da demanda, para que a parte ré seja 

condenada a devolver em dobro do valor que a parte autora pagou a 

maior, referente ao desconto de 25%(vinte e cinco) não concedido, 

alternativamente, que a devolução seja de forma simples; condenada ao 

pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), além das verbas de sucumbência. A parte requerida 

apresenta contestação (Id. 20126225), levantando preliminar de 

ilegitimidade ativa, ao argumento de que eventual restituição dos valores 

decorrentes de contrato de financiamento estudantil (FIES) não cabe ao 

diretamente ao estudante, sob pena de enriquecimento ilícito; 

incompetência da justiça estadual, vez que os recursos federais, 

concedidos pelo FNDE/MEC, é de interesse direto da União, atraindo a 

competência da esfera federal para apreciar e processar o caso; 

prejudicial de mérito de prescrição, acerca dos valores relativos aos 03 

anos anteriores ao ajuizamento desta ação (art. 206, §3º, IV e V, CC). No 

mérito, assevera que a parte autora não comprovou a existência de tal 

desconto e política aplicada; que se tratam de grupos distintos, cada qual 

com sua política organizacional e os valores das mensalidades variam 

entre elas; que se existe o benefício ele não retroage; que a ré recebe 

títulos da dívida pública da União em favor do FIES, e os prazos para aditar 

o FIES são realizados até depois do meio do semestre, e além de não 

haver repasse em moeda corrente, ela não ocorre antecipadamente; que a 

parte autora precisou refazer algumas disciplinas, o que impacta não 

apenas no benefício percebido, como também na necessidade de 

pagamento em dinheiro; que a ré não praticou nenhum ilícito, 

consequentemente não há dever de indenizar. Requer o acolhimento das 

preliminares, da prejudicial de mérito ou a improcedência do pedido. 

Réplica no arquivo de Id. 20350072. Intimadas as partes para 

especificarem as provas (Id. 23519278), ambas se manifestaram (Ids. 

24497706 e 24847374). É o relatório. Decido. Não tendo as partes 

interesse na produção de outras provas, consoante os princípios da 

celeridade e economia processual, impõe-se o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. No tocante a 

preliminar de ilegitimidade ativa, é certo que o repasse para a ré é 

concedido pelo FNDE/MEC, todavia, a parte autora é quem irá, no final, 

realizar o pagamento, ou seja, quem vai arcar com todo o valor pago para 

a requerida, portanto, possui legitimidade para questionar o desconto 

supostamente não recebido. Assim, rejeito essa preliminar. E convém 

registrar que a discussão nos autos é acerca dos descontos aplicados 

aos alunos não inseridos FIES, e o contrato de financiamento educacional 

não é objeto da demanda, portanto, não há falar em interesse da União, 

consequentemente incompetência da justiça estadual, pelo que também 

rejeito tal preliminar. No que tange à alegação de prescrição, sabe-se que 

o termo a quo inicia-se apenas com o conhecimento da violação do direito, 

e a partir de então se passa a ter a possibilidade de ação (art. 189, 

CC/02), e a autora só teve conhecimento da existência do benefício 

pleiteado após a conclusão do curso. Em razão de estar caracterizada a 

típica relação de consumo, com a incidência do regramento do Código do 

Consumidor, a prescrição se opera nos termos do art. 27 do CDC, que 

regula o prazo de cinco anos, e não pelo artigo 206, do Código Civil, 

conforme pretende a parte requerida, eis que a parte autora enquadra-se 

na definição legal de consumidora (art. 2º) e a ré apresenta-se na 

qualidade de fornecedora de serviços (art. 3º), assim, rejeito a prejudicial 

de mérito. Verifica-se que a parte autora colacionou documentos que 

comprovam a existência da citada bolsa incentivo (Id. 17417349, 

17417346), e em caso semelhante, a ré afirmou que a concessão do 

desconto de 25% (vinte e cinco por cento) era para aqueles alunos que 

ingressaram no campus a partir do ano de 2016 (Id. 20350393). Não são 

poucas as notícias vinculadas acerca da irregularidade praticada pelas 

instituições de ensino, ou seja, desigualdade no tratamento entre os 

alunos, conforme apresentados pela parte autora, em contrapartida há 

medidas tomadas pelo MEC para que não haja tal discriminação, confira-se 

(Portaria MEC nº 209/2018): “Art. 33. São passíveis de financiamento 

estudantil os encargos educacionais cobrados dos estudantes pelas IES 

mantidas pelas entidades com adesão ao Fies e que atuem na modalidade 

PFies, observados os limites máximos e mínimos de financiamento 

estabelecidos em normativo próprio, nos termos do art. 4º-B e 15-E da Lei 

nº 10.260, de 2001. [...]. § 4º Nos termos do disposto neste artigo, em 

especial no que se refere o seu § 2º, é vedada qualquer forma de 

tratamento discriminatório entre os estudantes financiados pelo programa 

e os demais estudantes da instituição, mesmo que por meio de cláusulas 

nos contratos de prestação de serviços educacionais ou em instrumentos 

jurídicos celebrados pela mantenedora da IES com outras instituições 

públicas ou privadas”. (Negritei). Não obstante as alegações trazidas na 

peça contestatória, caberia a parte requerida, ao menos, apresentar 

documentos acerca da alegada distinção/autonomia das unidades, e 

comprovar por perícia contábil que nas mensalidades dos alunos pagantes 

integrantes da turma da parte autora, os quais não eram beneficiários do 

FIES, não havia a incidência do discutido benefício, ônus do qual não se 

desincumbiu (art. 373, II, CPC). Também não prospera a alegação da ré de 

que o desconto não se aplica, já que o pagamento não ocorre 

antecipadamente, seja pelos prazos de aditamento do FIES ou por receber 

títulos da dívida pública da União, pois, vejamos o que dispõe a portaria 

normativa do MEC nº 209/2018: “Art. 34 - § 2º A incidência de desconto de 

pontualidade sobre a parcela financiada do encargo educacional 

independe da data do repasse dos valores correspondentes às 

mantenedoras das IES”. (Negritei). Assim, não há justificativa da ré em não 

conceder o desconto da bolsa incentivo à parte autora, tão somente por 

ser beneficiária do FIES, restando demonstrada a falha na prestação do 

serviço educacional. Quanto à alegação da ré de que a parte autora 

precisou refazer algumas disciplinas, tal fato, por si só, não retira o direito 

dela em receber o benefício, já que este será alcançado apenas sobre os 

valores realmente cobertos pelo Fies, a ser apurado em liquidação de 
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sentença. Por outro lado, entendo que a devolução deverá ocorrer de 

forma simples, eis que não resta comprovada a má-fé da parte requerida. 

Quanto ao dano moral, deve-se observar que é aquele que lesiona a 

esfera personalíssima das pessoas violando, por exemplo, sua intimidade, 

vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados 

constitucionalmente. Maria Helena Diniz assevera que o dano moral é uma 

lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade. (DINIZ, Maria 

Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7: Responsabilidade Civil, 17ª 

Edição, São Paulo: Saraiva, 2003.). Segundo Silvio Venosa, dano moral é o 

prejuízo que afeta o animo psíquico, moral e intelectual da vítima. (In Direito 

Civil. Responsabilidade Civil. Quarta edição. Ed. Atlas 2004). Na hipótese 

em apreço, ainda que indevida a atitude da requerida, a situação 

vivenciada pela parte autora não ultrapassa a esfera do mero dissabor. 

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial por 

Tatiane Alves de Souza em desfavor do IUNI UNIC Educacional Ltda., para 

condenar a parte requerida a restituir a parte autora, o percentual de 25% 

(vinte e cinco por cento) das mensalidades correspondentes aos 

semestres do curso de graduação cobertos pelo FIES, corrigidos 

monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, 

ambos a partir da data do recebimento dos valores pela ré do FIES, que 

deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença. Considerando a 

sucumbência recíproca, condeno as partes igualmente (50% para cada) 

ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, este que arbitro 10% sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, contudo, fica a 

exigibilidade suspensa quanto a cota parte da autora, por ser beneficiária 

da gratuidade da justiça. Transitada em julgado, arquive-se o processo, 

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: 1000005-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON BRUNO DE AMORIM FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

TATIANA TOMIE ONUMA OAB - MT26653/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Visto. Alisson Bruno de Amorim Ferreira Gomes 

ajuizou Ação por Restituição de Quantia Paga c/c com Reparação de 

Danos Materiais e Morais e Repetição de Indébito, em desfavor do IUNI 

UNIC Educacional Ltda., ambos qualificados nos autos, aduzindo que 

cursou Engenharia Civil, ministrado pela ré, sendo beneficiário do FIES, 

com cobertura de 100%, e após a conclusão teve conhecimento de que 

alunos que cursaram de forma particular obtiveram 25 %(vinte e cinco) de 

desconto nas mensalidades, com base no pagamento pontual destas, 

denominado “BOLSA INCENTIVO”, todavia, tal benefício foi negado a parte 

autora, sem justificativa. Requer a procedência da demanda, para que a 

parte ré seja condenada a devolver em dobro do valor que a parte autora 

pagou a maior, referente ao desconto de 25%(vinte e cinco) não 

concedido, alternativamente, que a devolução seja de forma simples; 

condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das verbas de sucumbência. A parte 

requerida apresenta contestação (Id. 20123640), levantando preliminar de 

ilegitimidade ativa, ao argumento de que eventual restituição dos valores 

decorrentes de contrato de financiamento estudantil (FIES) não cabe ao 

diretamente ao estudante, sob pena de enriquecimento ilícito; 

incompetência da justiça estadual, vez que os recursos federais, 

concedidos pelo FNDE/MEC, é de interesse direto da União, atraindo a 

competência da esfera federal para apreciar e processar o caso; 

prejudicial de mérito de prescrição, acerca dos valores relativos aos 03 

anos anteriores ao ajuizamento desta ação (art. 206, §3º, IV e V, CC). No 

mérito, assevera que a parte autora não comprovou a existência de tal 

desconto e política aplicada; que se tratam de grupos distintos, cada qual 

com sua política organizacional e os valores das mensalidades variam 

entre elas; que se existe o benefício ele não retroage; que a ré recebe 

títulos da dívida pública da União em favor do FIES, e os prazos para aditar 

o FIES são realizados até depois do meio do semestre, e além de não 

haver repasse em moeda corrente, ela não ocorre antecipadamente; que a 

parte autora precisou refazer algumas disciplinas, o que impacta não 

apenas no benefício percebido, como também na necessidade de 

pagamento em dinheiro; que a ré não praticou nenhum ilícito, 

consequentemente não há dever de indenizar. Requer o acolhimento das 

preliminares, da prejudicial de mérito ou a improcedência do pedido. 

Réplica no arquivo de Id. 20346953. Intimadas as partes para 

especificarem as provas (Id. 23519276), ambas se manifestaram (Ids. 

24498942 e 24847897). É o relatório. Decido. Não tendo as partes 

interesse na produção de outras provas, consoante os princípios da 

celeridade e economia processual, impõe-se o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. No tocante a 

preliminar de ilegitimidade ativa, é certo que o repasse para a ré é 

concedido pelo FNDE/MEC, todavia, a parte autora é quem irá, no final, 

realizar o pagamento, ou seja, quem vai arcar com todo o valor pago para 

a requerida, portanto, possui legitimidade para questionar o desconto 

supostamente não recebido. Assim, rejeito essa preliminar. E convém 

registrar que a discussão nos autos é acerca dos descontos aplicados 

aos alunos não inseridos FIES, e o contrato de financiamento educacional 

não é objeto da demanda, portanto, não há falar em interesse da União, 

consequentemente incompetência da justiça estadual, pelo que também 

rejeito tal preliminar. No que tange à alegação de prescrição, sabe-se que 

o termo a quo inicia-se apenas com o conhecimento da violação do direito, 

e a partir de então se passa a ter a possibilidade de ação (art. 189, 

CC/02), e a autora só teve conhecimento da existência do benefício 

pleiteado após a conclusão do curso. Em razão de estar caracterizada a 

típica relação de consumo, com a incidência do regramento do Código do 

Consumidor, a prescrição se opera nos termos do art. 27 do CDC, que 

regula o prazo de cinco anos, e não pelo artigo 206, do Código Civil, 

conforme pretende a parte requerida, eis que a parte autora enquadra-se 

na definição legal de consumidora (art. 2º) e a ré apresenta-se na 

qualidade de fornecedora de serviços (art. 3º), assim, rejeito a prejudicial 

de mérito. Verifica-se que a parte autora colacionou documentos que 

comprovam a existência da citada bolsa incentivo (Id. 17245108, 

17245109), e em caso semelhante, a ré afirmou que a concessão do 

desconto de 25% (vinte e cinco por cento) era para aqueles alunos que 

ingressaram no campus a partir do ano de 2016 (Id. 20347246). Não são 

poucas as notícias vinculadas acerca da irregularidade praticada pelas 

instituições de ensino, ou seja, desigualdade no tratamento entre os 

alunos, conforme apresentados pela parte autora, em contrapartida há 

medidas tomadas pelo MEC para que não haja tal discriminação, confira-se 

(Portaria MEC nº 209/2018): “Art. 33. São passíveis de financiamento 

estudantil os encargos educacionais cobrados dos estudantes pelas IES 

mantidas pelas entidades com adesão ao Fies e que atuem na modalidade 

PFies, observados os limites máximos e mínimos de financiamento 

estabelecidos em normativo próprio, nos termos do art. 4º-B e 15-E da Lei 

nº 10.260, de 2001. [...]. § 4º Nos termos do disposto neste artigo, em 

especial no que se refere o seu § 2º, é vedada qualquer forma de 

tratamento discriminatório entre os estudantes financiados pelo programa 

e os demais estudantes da instituição, mesmo que por meio de cláusulas 

nos contratos de prestação de serviços educacionais ou em instrumentos 

jurídicos celebrados pela mantenedora da IES com outras instituições 

públicas ou privadas”. (Negritei). Não obstante as alegações trazidas na 

peça contestatória, caberia a parte requerida, ao menos, apresentar 

documentos acerca da alegada distinção/autonomia das unidades, e 

comprovar por perícia contábil que nas mensalidades dos alunos pagantes 

integrantes da turma da parte autora, os quais não eram beneficiários do 

FIES, não havia a incidência do discutido benefício, ônus do qual não se 

desincumbiu (art. 373, II, CPC). Também não prospera a alegação da ré de 

que o desconto não se aplica, já que o pagamento não ocorre 

antecipadamente, seja pelos prazos de aditamento do FIES ou por receber 

títulos da dívida pública da União, pois, vejamos o que dispõe a portaria 

normativa do MEC nº 209/2018: “Art. 34 - § 2º A incidência de desconto de 

pontualidade sobre a parcela financiada do encargo educacional 

independe da data do repasse dos valores correspondentes às 

mantenedoras das IES”. (Negritei). Assim, não há justificativa da ré em não 

conceder o desconto da bolsa incentivo à parte autora, tão somente por 

ser beneficiária do FIES, restando demonstrada a falha na prestação do 
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serviço educacional. Quanto à alegação da ré de que a parte autora 

precisou refazer algumas disciplinas, tal fato, por si só, não retira o direito 

dela em receber o benefício, já que este será alcançado apenas sobre os 

valores realmente cobertos pelo Fies, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Por outro lado, entendo que a devolução deverá ocorrer de 

forma simples, eis que não resta comprovada a má-fé da parte requerida. 

Quanto ao dano moral, deve-se observar que é aquele que lesiona a 

esfera personalíssima das pessoas violando, por exemplo, sua intimidade, 

vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados 

constitucionalmente. Maria Helena Diniz assevera que o dano moral é uma 

lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade. (DINIZ, Maria 

Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7: Responsabilidade Civil, 17ª 

Edição, São Paulo: Saraiva, 2003.). Segundo Silvio Venosa, dano moral é o 

prejuízo que afeta o animo psíquico, moral e intelectual da vítima. (In Direito 

Civil. Responsabilidade Civil. Quarta edição. Ed. Atlas 2004). Na hipótese 

em apreço, ainda que indevida a atitude da requerida, a situação 

vivenciada pela parte autora não ultrapassa a esfera do mero dissabor. 

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial por 

Alisson Bruno de Amorim Ferreira Gomes em desfavor do IUNI UNIC 

Educacional Ltda., para condenar a parte requerida a restituir a parte 

autora, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) das mensalidades 

correspondentes aos semestres do curso de graduação cobertos pelo 

FIES, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 

1% ao mês, ambos a partir da data do recebimento dos valores pela ré do 

FIES, que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença. 

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes igualmente 

(50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, este que arbitro 10% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, contudo, fica a exigibilidade suspensa quanto a cota parte da autora, 

por ser beneficiária da gratuidade da justiça. Transitada em julgado, 

arquive-se o processo, 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: 1013172-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SIQUEIRA MILANEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANA TOMIE ONUMA OAB - MT26653/O (ADVOGADO(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Visto. Lucas Siqueira Milanez ajuizou Ação por 

Restituição de Quantia Paga c/c com Reparação de Danos Materiais e 

Morais e Repetição de Indébito, em desfavor do IUNI UNIC Educacional 

Ltda., ambos qualificados nos autos, aduzindo que cursou Odontologia, 

ministrado pela ré, sendo beneficiário do FIES, com cobertura de 100%, e 

após a conclusão teve conhecimento de que alunos que cursaram de 

forma particular obtiveram 25 %(vinte e cinco) de desconto nas 

mensalidades, com base no pagamento pontual destas, denominado 

“BOLSA INCENTIVO”, todavia, tal benefício foi negado a parte autora, sem 

justificativa. Requer a procedência da demanda, para que a parte ré seja 

condenada a devolver em dobro do valor que a parte autora pagou a 

maior, referente ao desconto de 25%(vinte e cinco) não concedido, 

alternativamente, que a devolução seja de forma simples; condenada ao 

pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), além das verbas de sucumbência. A parte requerida 

apresenta contestação (Id. 21968395), levantando preliminar de 

ilegitimidade ativa, ao argumento de que eventual restituição dos valores 

decorrentes de contrato de financiamento estudantil (FIES) não cabe ao 

diretamente ao estudante, sob pena de enriquecimento ilícito; 

incompetência da justiça estadual, vez que os recursos federais, 

concedidos pelo FNDE/MEC, é de interesse direto da União, atraindo a 

competência da esfera federal para apreciar e processar o caso; impugna 

a gratuidade da justiça concedida a parte autora; prejudicial de mérito de 

prescrição, acerca dos valores relativos aos 03 anos anteriores ao 

ajuizamento desta ação (art. 206, §3º, IV e V, CC). No mérito, assevera 

que a parte autora não comprovou a existência de tal desconto e política 

aplicada; que se tratam de grupos distintos, cada qual com sua política 

organizacional e os valores das mensalidades variam entre elas; que se 

existe o benefício ele não retroage; que a ré recebe títulos da dívida 

pública da União em favor do FIES, e os prazos para aditar o FIES são 

realizados até depois do meio do semestre, e além de não haver repasse 

em moeda corrente, ela não ocorre antecipadamente; que a ré não 

praticou nenhum ilícito, consequentemente não há dever de indenizar. 

Requer o acolhimento das preliminares, da prejudicial de mérito ou a 

improcedência do pedido. Réplica no arquivo de Id. 22209885. Intimadas as 

partes para especificarem as provas (Id. 23523712), ambas se 

manifestaram (Ids. 24496727 e 24846938). É o relatório. Decido. Não tendo 

as partes interesse na produção de outras provas, consoante os 

princípios da celeridade e economia processual, impõe-se o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. No tocante a preliminar de ilegitimidade ativa, é certo que o repasse 

para a ré é concedido pelo FNDE/MEC, todavia, a parte autora é quem irá, 

no final, realizar o pagamento, ou seja, quem vai arcar com todo o valor 

pago para a requerida, portanto, possui legitimidade para questionar o 

desconto supostamente não recebido. Assim, rejeito essa preliminar. E 

convém registrar que a discussão nos autos é acerca dos descontos 

aplicados aos alunos não inseridos FIES, e o contrato de financiamento 

educacional não é objeto da demanda, portanto, não há falar em interesse 

da União, consequentemente incompetência da justiça estadual, pelo que 

também rejeito tal preliminar. 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 

fato da parte autora ter constituído advogado particular, não a impede a 

concessão da benesse, segundo dispõe o art. 99, §4º, do CPC, por isso, 

ela deve ser mantida. 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. No que tange à alegação de prescrição, 

sabe-se que o termo a quo inicia-se apenas com o conhecimento da 

violação do direito, e a partir de então se passa a ter a possibilidade de 

ação (art. 189, CC/02), e a autora só teve conhecimento da existência do 

benefício pleiteado após a conclusão do curso. Em razão de estar 

caracterizada a típica relação de consumo, com a incidência do 

regramento do Código do Consumidor, a prescrição se opera nos termos 

do art. 27 do CDC, que regula o prazo de cinco anos, e não pelo artigo 

206, do Código Civil, conforme pretende a parte requerida, eis que a parte 

autora enquadra-se na definição legal de consumidora (art. 2º) e a ré 

apresenta-se na qualidade de fornecedora de serviços (art. 3º), assim, 

rejeito a prejudicial de mérito. Verifica-se que a parte autora colacionou na 

inicial documentos que comprovam a existência da citada bolsa incentivo, 

assim como no arquivo de Id. 22210436, e em caso semelhante, a ré 

afirmou que a concessão do desconto de 25% (vinte e cinco por cento) 

era para aqueles alunos que ingressaram no campus a partir do ano de 

2016 (Id. 22210144). Não são poucas as notícias vinculadas acerca da 

irregularidade praticada pelas instituições de ensino, ou seja, desigualdade 
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no tratamento entre os alunos, conforme apresentados pela parte autora, 

em contrapartida há medidas tomadas pelo MEC para que não haja tal 

discriminação, confira-se (Portaria MEC nº 209/2018): “Art. 33. São 

passíveis de financiamento estudantil os encargos educacionais cobrados 

dos estudantes pelas IES mantidas pelas entidades com adesão ao Fies e 

que atuem na modalidade PFies, observados os limites máximos e mínimos 

de financiamento estabelecidos em normativo próprio, nos termos do art. 

4º-B e 15-E da Lei nº 10.260, de 2001. [...]. § 4º Nos termos do disposto 

neste artigo, em especial no que se refere o seu § 2º, é vedada qualquer 

forma de tratamento discriminatório entre os estudantes financiados pelo 

programa e os demais estudantes da instituição, mesmo que por meio de 

cláusulas nos contratos de prestação de serviços educacionais ou em 

instrumentos jurídicos celebrados pela mantenedora da IES com outras 

instituições públicas ou privadas”. (Negritei). Não obstante as alegações 

trazidas na peça contestatória, caberia a parte requerida, ao menos, 

apresentar documentos acerca da alegada distinção/autonomia das 

unidades, e comprovar por perícia contábil que nas mensalidades dos 

alunos pagantes integrantes da turma da parte autora, os quais não eram 

beneficiários do FIES, não havia a incidência do discutido benefício, ônus 

do qual não se desincumbiu (art. 373, II, CPC). Também não prospera a 

alegação da ré de que o desconto não se aplica, já que o pagamento não 

ocorre antecipadamente, seja pelos prazos de aditamento do FIES ou por 

receber títulos da dívida pública da União, pois, vejamos o que dispõe a 

portaria normativa do MEC nº 209/2018: “Art. 34 - § 2º A incidência de 

desconto de pontualidade sobre a parcela financiada do encargo 

educacional independe da data do repasse dos valores correspondentes 

às mantenedoras das IES”. (Negritei). Assim, não há justificativa da ré em 

não conceder o desconto da bolsa incentivo à parte autora, tão somente 

por ser beneficiária do FIES, restando demonstrada a falha na prestação 

do serviço educacional. Por outro lado, entendo que a devolução deverá 

ocorrer de forma simples, eis que não resta comprovada a má-fé da parte 

requerida. Quanto ao dano moral, deve-se observar que é aquele que 

lesiona a esfera personalíssima das pessoas violando, por exemplo, sua 

intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados 

constitucionalmente. Maria Helena Diniz assevera que o dano moral é uma 

lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade. (DINIZ, Maria 

Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7: Responsabilidade Civil, 17ª 

Edição, São Paulo: Saraiva, 2003.). Segundo Silvio Venosa, dano moral é o 

prejuízo que afeta o animo psíquico, moral e intelectual da vítima. (In Direito 

Civil. Responsabilidade Civil. Quarta edição. Ed. Atlas 2004). Na hipótese 

em apreço, ainda que indevida a atitude da requerida, a situação 

vivenciada pela parte autora não ultrapassa a esfera do mero dissabor. 

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial por Lucas 

Siqueira Milanez em desfavor do IUNI UNIC Educacional Ltda., para 

condenar a parte requerida a restituir a parte autora, o percentual de 25% 

(vinte e cinco por cento) das mensalidades correspondentes aos 

semestres do curso de graduação cobertos pelo FIES, corrigidos 

monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, 

ambos a partir da data do recebimento dos valores pela ré do FIES, que 

deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença. Considerando a 

sucumbência recíproca, condeno as partes igualmente (50% para cada) 

ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, este que arbitro 10% sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, contudo, fica a 

exigibilidade suspensa quanto a cota parte da autora, por ser beneficiária 

da gratuidade da justiça. Transitada em julgado, arquive-se o processo, 

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: 1000087-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA ROSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

TATIANA TOMIE ONUMA OAB - MT26653/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Visto. Luana Rossi ajuizou Ação por Restituição de 

Quantia Paga c/c com Reparação de Danos Materiais e Morais e Repetição 

de Indébito, em desfavor do IUNI UNIC Educacional Ltda., ambos 

qualificados nos autos, aduzindo que cursou Odontologia, ministrado pela 

ré, sendo beneficiária do FIES, com cobertura de 100%, e após a 

conclusão teve conhecimento de que alunos que cursaram de forma 

particular obtiveram 25 %(vinte e cinco) de desconto nas mensalidades, 

com base no pagamento pontual destas, denominado “BOLSA 

INCENTIVO”, todavia, tal benefício foi negado a parte autora, sem 

justificativa. Requer a procedência da demanda, para que a parte ré seja 

condenada a devolver em dobro do valor que a parte autora pagou a 

maior, referente ao desconto de 25%(vinte e cinco) não concedido, 

alternativamente, que a devolução seja de forma simples; condenada ao 

pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), além das verbas de sucumbência. A parte requerida 

apresenta contestação (Id. 20299944), levantando preliminar de 

ilegitimidade ativa, ao argumento de que eventual restituição dos valores 

decorrentes de contrato de financiamento estudantil (FIES) não cabe ao 

diretamente ao estudante, sob pena de enriquecimento ilícito; 

incompetência da justiça estadual, vez que os recursos federais, 

concedidos pelo FNDE/MEC, é de interesse direto da União, atraindo a 

competência da esfera federal para apreciar e processar o caso; 

prejudicial de mérito de prescrição, acerca dos valores relativos aos 03 

anos anteriores ao ajuizamento desta ação (art. 206, §3º, IV e V, CC). No 

mérito, assevera que a parte autora não comprovou a existência de tal 

desconto e política aplicada; que se tratam de grupos distintos, cada qual 

com sua política organizacional e os valores das mensalidades variam 

entre elas; que se existe o benefício ele não retroage; que a ré recebe 

títulos da dívida pública da União em favor do FIES, e os prazos para aditar 

o FIES são realizados até depois do meio do semestre, e além de não 

haver repasse em moeda corrente, ela não ocorre antecipadamente; que a 

parte autora precisou refazer algumas disciplinas, o que impacta não 

apenas no benefício percebido, como também na necessidade de 

pagamento em dinheiro; que a ré não praticou nenhum ilícito, 

consequentemente não há dever de indenizar. Requer o acolhimento das 

preliminares, da prejudicial de mérito ou a improcedência do pedido. 

Réplica no arquivo de Id. 20347651. Intimadas as partes para 

especificarem as provas (Id. 23521926), ambas se manifestaram (Ids. 

24502418 e 24846589). É o relatório. Decido. Não tendo as partes 

interesse na produção de outras provas, consoante os princípios da 

celeridade e economia processual, impõe-se o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. No tocante a 

preliminar de ilegitimidade ativa, é certo que o repasse para a ré é 

concedido pelo FNDE/MEC, todavia, a parte autora é quem irá, no final, 

realizar o pagamento, ou seja, quem vai arcar com todo o valor pago para 

a requerida, portanto, possui legitimidade para questionar o desconto 

supostamente não recebido. Assim, rejeito essa preliminar. E convém 

registrar que a discussão nos autos é acerca dos descontos aplicados 

aos alunos não inseridos FIES, e o contrato de financiamento educacional 

não é objeto da demanda, portanto, não há falar em interesse da União, 

consequentemente incompetência da justiça estadual, pelo que também 

rejeito tal preliminar. No que tange à alegação de prescrição, em razão de 

estar caracterizada a típica relação de consumo, com a incidência do 

regramento do Código do Consumidor, a prescrição se opera nos termos 

do art. 27 do CDC, que regula o prazo de cinco anos, e não pelo artigo 

206, do Código Civil, conforme pretende o requerido, eis que a autora 

enquadra-se na definição legal de consumidora (art. 2º) e a ré 

apresenta-se na qualidade de fornecedora de serviços (art. 3º), assim, 

rejeito a prejudicial de mérito. Verifica-se que a parte autora apresentou 

documentos que comprovam a existência da citada bolsa incentivo (Ids. 

17253202, 17253207, 20347805) e em caso semelhante, a ré afirmou que 

a concessão do desconto de 25% (vinte e cinco por cento) era para 

aqueles alunos que ingressaram no campus a partir do ano de 2016 (Id. 

17253210). Não são poucas as notícias vinculadas acerca da 

irregularidade praticada pelas instituições de ensino, ou seja, desigualdade 

no tratamento entre os alunos, conforme apresentados pela parte autora, 

em contrapartida há medidas tomadas pelo MEC para que não haja tal 

discriminação, confira-se (Portaria MEC nº 209/2018): “Art. 33. São 

passíveis de financiamento estudantil os encargos educacionais cobrados 
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dos estudantes pelas IES mantidas pelas entidades com adesão ao Fies e 

que atuem na modalidade PFies, observados os limites máximos e mínimos 

de financiamento estabelecidos em normativo próprio, nos termos do art. 

4º-B e 15-E da Lei nº 10.260, de 2001. [...]. § 4º Nos termos do disposto 

neste artigo, em especial no que se refere o seu § 2º, é vedada qualquer 

forma de tratamento discriminatório entre os estudantes financiados pelo 

programa e os demais estudantes da instituição, mesmo que por meio de 

cláusulas nos contratos de prestação de serviços educacionais ou em 

instrumentos jurídicos celebrados pela mantenedora da IES com outras 

instituições públicas ou privadas”. (Negritei). Não obstante as alegações 

trazidas na peça contestatória, caberia a parte requerida, ao menos, 

apresentar documentos acerca da alegada distinção/autonomia das 

unidades, e comprovar por perícia contábil que nas mensalidades dos 

alunos pagantes integrantes da turma da parte autora, os quais não eram 

beneficiários do FIES, não havia a incidência do discutido benefício, ônus 

do qual não se desincumbiu (art. 373, II, CPC). Também não prospera a 

alegação da ré de que o desconto não se aplica, já que o pagamento não 

ocorre antecipadamente, seja pelos prazos de aditamento do FIES ou por 

receber títulos da dívida pública da União, pois, vejamos o que dispõe a 

portaria normativa do MEC nº 209/2018: “Art. 34 - § 2º A incidência de 

desconto de pontualidade sobre a parcela financiada do encargo 

educacional independe da data do repasse dos valores correspondentes 

às mantenedoras das IES”. (Negritei). Assim, não há justificativa da ré em 

não conceder o desconto da bolsa incentivo à parte autora, tão somente 

por ser beneficiária do FIES, restando demonstrada a falha na prestação 

do serviço educacional. Quanto à alegação da ré de que autora precisou 

refazer algumas disciplinas, tal fato, por si só, não retira o direito dela em 

receber o benefício, já que este será alcançado apenas sobre os valores 

realmente cobertos pelo Fies, a ser apurado em liquidação de sentença. 

Por outro lado, entendo que a devolução deverá ocorrer de forma simples, 

eis que não resta comprovada a má-fé da parte requerida. Quanto ao 

dano moral, deve-se observar que é aquele que lesiona a esfera 

personalíssima das pessoas violando, por exemplo, sua intimidade, vida 

privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente. 

Maria Helena Diniz assevera que o dano moral é uma lesão a um interesse 

que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade. (DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil 

Brasileiro, v. 7: Responsabilidade Civil, 17ª Edição, São Paulo: Saraiva, 

2003.). Segundo Silvio Venosa, dano moral é o prejuízo que afeta o animo 

psíquico, moral e intelectual da vítima. (In Direito Civil. Responsabilidade 

Civil. Quarta edição. Ed. Atlas 2004). Na hipótese em apreço, ainda que 

indevida a atitude da requerida, a situação vivenciada pela parte autora 

não ultrapassa a esfera do mero dissabor. Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

deduzidos na inicial por Luana Rossi em desfavor do IUNI UNIC 

Educacional Ltda., para condenar a parte requerida a restituir a parte 

autora, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) das mensalidades 

correspondentes aos semestres do curso de graduação cobertos pelo 

FIES, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 

1% ao mês, ambos a partir da data do recebimento dos valores pela ré do 

FIES, que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença. 

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes igualmente 

(50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, este que arbitro 10% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, contudo, fica a exigibilidade suspensa quanto a cota parte da autora, 

por ser beneficiária da gratuidade da justiça. Transitada em julgado, 

arquive-se o processo, após as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033970-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I.V.S.S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA LOURENCO JULIO DOS SANTOS OAB - 016.587.981-55 

(REPRESENTANTE)

RUDINEY PAULO DA SILVA OAB - 037.085.281-82 (REPRESENTANTE)

ALEXANDRE CATIJERO PEREIRA OAB - MT21584/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO UMBELINO NETO OAB - MT10209-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. As partes se compuseram amigavelmente (Id. 30536594). 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTA esta ação, 

com fulcro nos artigos 487, III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

Deixo de acolher o parecer ministerial, vez que o dinheiro servirá para o 

tratamento da criança. Sem custas remanescentes, conforme disposto no 

art. 90, § 3º, CPC. Honorários na forma pactuada. Diante da renúncia ao 

prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, após arquive-se o 

processo, mediante as baixas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029099-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS CONSTANTINO DA 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:

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: 1029099-28.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MATEUS CONSTANTINO DA SILVA REU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. MATEUS CONSTANTINO DA SILVA, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança da Diferença do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 24/10/2018, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento da diferença do seguro obrigatório, no valor de R$ 12.150,00 

(doze mil cento e cinquenta reais), 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. No mérito alega a improcedência da 

demanda devido à quitação, manifesta acerca do pedido de revisão do 

pagamento administrativo, discorre quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos (ID 28273695). 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) No 
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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 24/10/2018. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

MATEUS CONSTANTINO DA SILVA, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta da estrutura crânio facial de leve intensidade avaliada 

em 25%; 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 25% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

crânio facial, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25% de 100%; 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: a) 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 25% desse valor, ou seja, R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais); b) 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). Totalizando a quantia de R$ 5.906,25 (cinco mil 

novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos). Todavia, a parte autora 

alega ter recebido pagamento administrativo no valor de R$ 1.350,00 (mil 

trezentos e cinquenta reais), como consta ID 21388258, assim faz jus ao 

valor remanescente de R$ 4.556,25 (quatro mil quinhentos e cinquenta e 

seis 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) 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$ 4.556,25 (quatro mil quinhentos e cinquenta e seis 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 Novo 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: 1008502-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS DA GAMA CARVALHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MT86844-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Matheus da Gama Carvalho ajuizou Ação de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, em 

desfavor da Universidade de Cuiabá – Unic e Universidade Anhanguera 

Uniderp, todos qualificados nos autos, aduzindo que em 2013, na cidade 

de Campo Grande/MS, se matriculou na instituição da ré Uniderp, no curso 

de direito, sendo beneficiário do FIES e em junho de 2015, por motivo 

profissional, passou a residir nesta Capital, razão pela qual solicitou a 

transferência do curso para a unidade da primeira ré Unic. Narra que em 

2016 teve seu nome negativado pela ré Uniderp, acerca de um débito 

vencido em dezembro/2015, no valor de R$ 1.124,00, o qual foi discutido e 

declarado inexistente no processo que tramitou no juizado especial e em 

janeiro de 2018 a ré Unic negou a realização da rematrícula do autor para 

o semestre 01/2018, sob a justificativa de existência de débitos perante a 

ré Uniderp, no período de dezembro/2015 a junho/2016. Requer a 

concessão da tutela de urgência para que seja determinada a suspensão 

das cobranças de dezembro/2015 a junho/2016, e que a ré Unic possibilite 

a imediata rematrícula do autor, sob pena de multa diária. No final, a 

procedência da demanda, com a confirmação do pedido urgente, e que 

seja declarado inexistente o débito junto à ré Uniderp, referentes aos 

meses de dezembro/2015 a junho/ 2016; que as requeridas sejam 

condenadas ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de 

R$ 15.000,00, bem como nas verbas de sucumbência. No arquivo de Id. 

12667267 consta decisão deferindo parcialmente o pedido urgente da 

parte autora. A requerida apresenta contestação (Id. 13683104), alegando 

que a negativação foi baixada em 2016 e que não houve negativa da 

transferência/rematrícula do autor; que a ré não praticou nenhum ilícito, 

consequentemente não há dever de indenizar. Requer a improcedência do 

pedido. Réplica no arquivo de Id. 14129431. Intimadas as partes para 

especificarem as provas (Id. 17379708), ambas se mantiveram inertes (Id. 

19459647). É o relatório. Decido. Não tendo as partes interesse na 

produção de outras provas, consoante os princípios da celeridade e 

economia processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos 
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termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. O caso deve ser 

analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da 

responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a 

caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, 

ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva 

ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 

8.078/90: “Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e 

riscos. 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a 

época em que foi fornecido.” Assim, a isenção de indenizar somente 

ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou de serviços, provar que não 

colocou o produto no mercado (art. 12, § 3º, I), ou que mesmo tendo 

colocado o produto no mercado ou fornecido o serviço, não existe o 

defeito apontado (art. 12, § 3º, II e 14, § 3º, I), ou ainda, que o dano 

decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 12, § 

3º, III e 14, § 3º, II). Não obstante as alegações trazidas na peça 

contestatória, observa-se pelo documento de Id. 12500228 que o autor 

realmente se matriculou, em março de 2013, na instituição da ré Uniderp 

para cursar direito, na cidade de Campo Grande/MS, e em abril/2013 

conseguiu 100% do financiamento do curso pelo FIES (Id. 12500276 e 

12500376), e se desligou daquela instituição em 10/06/2015, 

transferindo-se para a unidade da ré Unic nesta capital, conforme 

documento emitido pelo FIES (Id. 12500464), entretanto, a ré Uniderp, 

mesmo após o desligamento do autor, efetua cobranças de 

dezembro/2015 a junho/2016, conforme documento colacionado no 

arquivo de Id. 12500672. A alegada baixa da negativação foi em relação 

ao débito de dezembro/2015, discutido no processo que tramitou no 

juizado especial (n. 8041103-06.2016.811.0001), mesmo assim a ré 

continuou efetuando cobranças acerca dos meses subsequentes, e sob 

tal justificativa, a ré Unic negou a realizar a rematrícula do autor para 

continuidade do curso, tanto que teve que recorrer ao judiciário para tanto. 

Assim, descabe o débito cobrado de janeiro a junho/2016. A dívida 

referente ao mês de dezembro/2015 já foi judicialmente discutida, onde se 

operou a coisa julgada, razão pela qual não pode ser analisada neste 

feito. Por outro lado, com relação ao pedido de danos morais, verifica-se 

que não consta nos autos qualquer documento que comprove que o nome 

da parte autora foi negativado com relação aos débitos de janeiro a 

junho/2016. É importante frisar que a indenização por dano 

extrapatrimonial tem cabimento nos casos em que ocorre violação a algum 

dos direitos de personalidade, tais como a dignidade, intimidade, honra, 

imagem, vida privada, etc. (art. 5º V e X, da Constituição Federal) e, não 

se tratando de caso de dano in re ipsa (tal como acontece nas hipóteses 

de negativação indevida), deve ser sopesada em cada caso concreto 

conforme os elementos apresentados pelas partes. Na hipótese em 

apreço, como não houve a inscrição indevida, ou seja, as cobranças não 

se tornaram públicas, limitando-se o réu a apenas a realizar as cobranças 

da parte autora e negar a rematrícula, por isso, os fatos narrados não 

ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano. Nesse sentido: AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. 

INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. 

ABALO DE ORDEM PSÍQUICA NÃO DEMONSTRADO. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sentença que julgou parcialmente 

procedente a ação para declarar a inexigibilidade de débito, e condenar a 

ré ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 

10.000,00. 2. Relação jurídica entre as partes e origem do débito não 

comprovados pela recorrente. Art. 6º, VII, CDC e art. 333, II, CPC. 3. Dano 

moral, porém, não caracterizado no caso concreto. Ausência de 

negativação do nome da autora. 4. Conduta irregular que gerou 

transtornos e aborrecimentos, não tendo sido demonstrado, contudo, 

abalo aos direitos de personalidade capaz de gerar o dever de indenizar. 

Precedentes. 5. Recurso da ré que deve ser parcialmente provido para 

afastar a condenação por danos morais, mantendo-se o reconhecimento 

da inexistência de relação jurídica entre as partes. Sucumbência 

recíproca. 6. Apelação parcialmente provida. (TJ-SP - APL: 

00005784120148260270 SP 0000578-41.2014.8.26.0270, Relator: 

Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 19/05/2015, 9ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 19/05/2015). Negritei. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

CANCELAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO. DANOS MORAIS. 

INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. ABALO DE ORDEM 

PSÍQUICA NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Recurso 

interposto contra a parte da sentença que julgou improcedente a ação de 

indenização por danos morais movida pela apelante. 2. Dano moral não 

caracterizado no caso concreto. Ausência de negativação do nome da 

autora. 3. Conduta irregular da ré que gerou transtornos e aborrecimentos, 

não tendo sido demonstrado, contudo, abalo aos direitos de personalidade 

capaz de gerar o dever de indenizar. 4. Apelação da autora não provida. 

(TJ-SP - APL: 09015571720128260506 SP 0901557-17.2012.8.26.0506, 

Relator: Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 17/11/2015, 9ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2015). Negritei. Posto isso, 

com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial por Matheus da Gama 

Carvalho em desfavor da Universidade de Cuiabá – Unic e Universidade 

Anhanguera Uniderp, para declarar inexistente o débito cobrado pela parte 

ré, referentes aos meses de janeiro a junho de 2016. Confirmo a decisão 

de Id. 12667267. Considerando a sucumbência recíproca, condeno as 

partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, este que arbitro 10% sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil, contudo, fica a exigibilidade suspensa quanto a cota parte 

do autor, por ser beneficiário da gratuidade da justiça. Transitada em 

julgado, arquive-se o processo, após as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009970-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIANE DA SILVA MOREIRA (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)

 

Certifico que, por erro material constou na decisão data de audiência 

diferente daquela designada no sistema de conciliação, motivo pelo qual 

procedo a retificação para constar data e horário correto para o dia 

24-06-2020, as 13h00.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010182-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. N. D. S. (AUTOR(A))

TELMA NEVES 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)

 

Certifico que, por erro material constou na decisão data de audiência 

diferente daquela designada no sistema de conciliação, motivo pelo qual 

procedo a retificação para constar data e horário correto para o dia 

23-06-2020, as 12h45.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010827-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCINEI DAVINO DE OLIVEIRA (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)

 

Certifico que, por erro material constou na decisão data de audiência 

diferente daquela designada no sistema de conciliação, motivo pelo qual 

procedo a retificação para constar data e horário correto para o dia 

29-07-2020 as 9h45.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1032036-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA DE SA PYLES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WHITAKER HUDSON PYLES OAB - DF42685 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INES MARIA DA COSTA MARQUES (EXECUTADO)

 

Diante do termino do prazo de suspensão deferido nos autos, impulsiono o 

feito para proceder a intimação da parte Exequente, para, no prazo de 

cinco dias, manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era 

o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1031752-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NERYE FONTES PERIM (AUTOR(A))

GLORIA FONTES PUPPIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IDALECIO BARBOSA OLIVEIRA OAB - RJ161774 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON COSTA BAIMA (REU)

 

Diante do decurso de prazo de suspensão, 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.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1033239-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. S. A. (REQUERENTE)

AMANDA SANTOS DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT10001-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI OAB - DF16785-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Diante do recurso apresentado pelo Requerido, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para apresentar as 

contrarrazões nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1027616-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TERRAPLANAGEM ITALIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOHAN FUCHS SELLE OAB - MT17164/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, do Provimento n. 56/2007 da CGJ e 

determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado da requerida para, no prazo legal, tomar a providencia 

determinada na decisão judicial a seguir: " Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito C/C Reparação de Danos Morais C/C Pedido de 

Tutela Antecipada ajuizada por Terraplanagem Itália Ltda em desfavor de 

Águas Cuiabá S/A. – Concessionária de Serviços Públicos de Agua e 

Esgoto. O processo se encontra regular, não havendo nulidades ou 

irregularidades a serem sanadas nesta oportunidade razão pela qual dou 

o feito por saneado, remetendo-o à instrução. As partes são legítimas e 

estão devidamente representadas por seus ilustres advogados, bem 

assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares a serem 

analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, e fixo 

como ponto controvertido a ilicitude na conduta do requerido, a existência 

de má prestação de serviço, a reponsabilidade do requerido, 

comprovando-se o do dano moral e o nexo causal. Sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 15 

(quinze) dias, as provas que ainda pretendam produzir, justificando-as. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011890-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOLDENBERG (REQUERENTE)

HELIO ARTHUR BACHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAALIEL UMBELINO DA CRUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERNANDO MANCINI OAB - MT1581-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que somente nesta data cadastrou-se o patrono da parte 

Requerida, apesar da habilitação em cada processo ser obrigação da 

parte peticionante, através da funcionalidade "solicitar habilitação", nos 

termos do caput do art. 21, da Res. TJMT / TP n. 03/2018. Certifico, ainda, 

que a referida parte também não cadastrou o novo patrono quando da 

apresentação do Substabelecimento de Mandato. Desta forma, impulsiono 

o feito para proceder nova intimação da parte Requerida para manifestar 

nos autos, nos termos da determinação judicial retro. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1027717-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEWTON LUIZ CABRAL PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA DIAS CARDOSO OAB - MT21850-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1027717-68.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de 

Antecipação de Tutela Urgência proposta por Newton Luiz Cabral Pinto em 

face de Banco PAN. As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por seus ilustres advogados, bem assim, verifico não 

haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, razão pela qual, 

DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto controvertido, a 

comprovação da existência de ato passível de indenização, a extensão do 

dano e o nexo causal, bem como a legalidade/ilegalidade na conduta do 

requerido. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1016090-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PIO BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON BARBOSA ERMENEGILDO OAB - MT12449/O-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT19794-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

d a  C a p i t a l  G A B I N E T E 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A u t o s  n º 

1016090-04.2016.811.0041 Vistos, etc. Tendo em vista que a parte autora 

foi intimada da decisão de nº 4576208 e não compareceu na audiência de 

conciliação, arbitro multa de 2% do valor da causa, em razão do 

descumprimento de ordem judicial, (art. 334, § 8º do CPC). Aguarde-se o 

integral cumprimento da decisão de nº 3066668. Após, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 26 de abril de 2017. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032273-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

JARDINS EMPREENDIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS FREDERICCO REINERS GAHYVA (EXECUTADO)

DANIEL MELLO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Andre Castrillo OAB - MT3990-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos para intimar a parte exequente da petições juntadas 

pelo executado, para no prazo legal se manifestar, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022276-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIO PEREIRA DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

d a  C a p i t a l  G A B I N E T E 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________ Autos nº 1022276-09.2017.8.11.0041 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT, ajuizada por CECILIO PEREIRA DOS REIS , em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 24/11/2017, às 12:15 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

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

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 7 de agosto de 2017. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022276-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIO PEREIRA DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Diante do recurso apresentado pelo Requerido, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para apresentar as 

contrarrazões nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000376-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO FIDALGO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO GABINETE Autos nº 

1000376-67.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança 

do Seguro Obrigatório - DPVAT ajuizada por ARMANDO FIDALGO DA 

SILVA, em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. 

Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa 

de conciliação, para o dia 24/05/2017, às 12:00 horas a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida 

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

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO a ser cumprido pelo Oficial de Justiça. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2017. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000376-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO FIDALGO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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Diante do recurso apresentado pelo Requerido, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para apresentar as 

contrarrazões nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022153-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON PEREIRA RAMOS (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Diante do recurso apresentado pelo Requerido, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para apresentar as 

contrarrazões nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010496-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENICIO PEREIRA NUNES (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:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

d a  C a p i t a l  G A B I N E T E 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A u t o s  n º 

1010496-72.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança 

do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada por José Benício Pereira Nunes, 

em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT- S/A. 

Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa 

de conciliação, para o dia 28/07/2017, às 12:15 horas a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida 

via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a 

audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de 

Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será 

contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias o comprovante da 

negativa do requerimento realizado administrativamente, junto à 

seguradora. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 05 de abril de 2017. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010496-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENICIO PEREIRA NUNES (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:

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

 

Diante do recurso apresentado pelo Requerido, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para apresentar as 

contrarrazões nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC. Era o que me 

competia.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289417 Nr: 9943-91.2007.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO PAVANI MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERODONTO - COOPERATIVA DE 

CREDITO URBANO DOS CIRURGIOES DENTISTA, JOÃO MACEDO, 

CARLOS ARTHUR BORGES, MARCO AURÉLIO SILVA DE AZEVEDO, ELIEL 

MOREIRA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6687/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8.616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DE AQUINO POVOAS - 

OAB:5819/O, HUMBERTO AIDAMUS DE LAMÔNICA FREIRE - 

OAB:6000/MT, NELITO JOSE DALCIN JUNIOR - OAB:6389/O, NUCLEO 

DE PRATICA JURIDICA - NPJ/UFMT - OAB:NPJ/UFMT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente para 

impugnar a contestação protocolada tempestivamente.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057880-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELZA GONCALVES FERREIRA (AUTOR(A))

NELMA BENEDITA DE QUEIROZ BARROS (AUTOR(A))

BENEDITO MARCUS GONCALVES QUEIROZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELINO MESSIAS DE MATOS PRAEIRO (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1057880-60.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Antes de qualquer manifestação, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, acostar aos autos a cópia do contrato de compromisso 

de compra e venda do imóvel em discussão nos autos, requerendo o que 

entender de direito. 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-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1055857-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT11332-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO TEIXEIRA SANTOS (REQUERIDO)

6 SERVICO NOTARIAL REGISTRO DE IMOVEIS DA 3 CIRCUNSC 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1055857-44.2019.811.0041 Vistos, etc. A 

parte autora veio aos autos, conforme documento de nº 28814725, 

pleitear a reconsideração da decisão que determinou a retificação do polo 

passivo. É importante ressaltar que tenho o entendimento no sentido de 

não reconhecer o pedido como instituto processual apto a modificar 
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decisões judiciais. Contra estas, o inconformado deve se utilizar dos 

recursos previstos e taxados na legislação, sob pena de não o fazendo 

se conformar com a tutela jurisdicional. Isto posto, INDEFIRO o pedido de 

reconsideração e determino o integral cumprimento da decisão de nº 

27223530. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023622-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON MARTINS MELLO OAB - MT3811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Z. DE A. FERNANDES - COMERCIO E SERVICO DE CONSTRUCAO E 

TRANSPORTE - ME (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1023622-29.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Indefiro o pedido de citação por edital, uma vez que não restaram 

esgotados os meios para a localização da parte requerida, devendo a 

parte autora realizar as diligências necessárias para a busca do 

endereço, inclusive perante pessoas jurídicas que possuem cadastro de 

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

informar nos autos o endereço atualizado da parte requerida ou 

comprovar as diligências infrutíferas, requerendo o que entender de 

direito. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1056141-52.2019.8.11.0041

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:

RAFAEL FABRI DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1056141-52.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Aluguéis e Demais Encargos de 

Locação ajuizada por Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda. em 

desfavor de Rafael Fabri dos Santos. Cite-se a parte executada, no prazo 

de 03 (três) dias (art. 829 do CPC), efetuar o pagamento do débito, 

acrescido das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que poderão ser reduzidos 

pela metade em caso de pagamento integral do débito no prazo acima 

previsto. Conste no mandado que no prazo para embargos, se os 

executados reconhecerem a dívida exequenda poderá depositar 30% do 

montante e o restante parcelar em até seis vezes, acrescidos de correção 

monetária e juros de um por cento ao mês, na forma do artigo 916 do CPC. 

A parte executada interpor embargos no prazo de 15 (quinze) dias 

contados na forma do art. 231, do CPC, distribuídos por dependência e 

instruídos com as cópias processuais relevantes. O exequente, por sua 

vez, deverá ter ciência de que, não localizada a parte executada, deverá, 

na primeira oportuni-dade, requerer as medidas necessárias para a 

viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o disposto no art. 240, 

§1º, do Código de Processo Civil. Não efetuado o pagamento no prazo 

legal (03 dias), munido da segunda via do mandado, o Sr. Oficial de Justiça 

procederá de imediato a penhora de bens, após, a sua avaliação e o 

depósito, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, os executados. Não encontrada a parte executada, 

havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao 

arresto de tantos quanto bastem para garantir a execução, seguindo o 

processo na forma do art. 830, do Código de Processo Civil. 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: 1015643-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACME ANALITICA LABORATORIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE VARIZO DE CASTRO OAB - RJ133007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHAPLEAU EXPLORACAO MINERAL LTDA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015643-16.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a certidão de id 30611843, determino a intimação pessoal 

via Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse 

no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019866-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR VINNICIUS RODRIGUES VITORIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBWAY (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1019866-12.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais proposta por Victor 

Vinicius Rodrigues Vitório em desfavor de Subwayb – Icone Alimentações 

Ltda.. Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, defiro o pedido 

formulado no ID 15915818 e designo audiência de instrução para o dia 05 

de agosto de 2020, às 16 horas, para o depoimento pessoal da parte 

autora e da requerida, além da oitiva de testemunhas, observando o limite 

de três testemunhas, independente de prévia apresentação de rol. Nos 

termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. No 

caso dos policias que atenderam a ocorrência, o autor deverá apresentar 

o nome dos policiais, no prazo de 15 (quinze) dias, para então ser 

expedido oficio à Policia requisitando-os. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004210-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YURI FERNANDA DE SOUSA LIMA (AUTOR(A))

FERNANDO HENRIQUE SOUZA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA LISSA PEREIRA BARRETO SAMPAIO OAB - MT21620/O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO OAB - MT22683/O-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE MOREIRA CAVALCANTE JUNIOR OAB - MT21619/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004210-44.2018.811.0041 Vistos, etc. 
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Trata-se de Ação de Indenização decorrente de Danos Materiais e Morais 

proposta por Yuri Fernanda de Souza Lima e Fernando Henrique Souza 

Lima em face de Supermercados Comper SDB – Comércio de Alimentos 

Ltda.. Ante a juntada de nova documentação conforme ID 24245104, 

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

manifestar-se requerendo o que de direito, nos termos do art. 437, § 1º do 

CPC. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011970-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THEO STELLATO CALIXTO DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARIA OLIVIA ZAMPIERI BARION (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELTA AIR LINES INC (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT8616-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011970-44.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Ordinária Cível com Indenização por Danos Morais 

ajuizada por Theo Stellato Calixto dos Santos, Maria Olivia Zampieri Barion 

Calixto, Matteo Barion Calixto dos Santos e Lucca Barion Calixto dos 

Santos desfavor de Companhia Delta Airlines S/A. O processo foi 

sentenciado, conforme ID 14834648, ocasião em que os autores 

peticionaram (ID 14853867) requerendo a expedição de Alvará para 

levantamento da quantia depositada em juízo, referentes a indenização 

dos autores menores de idade. O digno representante do Ministério Público 

manifestou-se favorável a expedição do Alvará (ID 22473702.) Diante do 

exposto, DEFIRO o pedido. Proceda-se o levantamento do valor depositado 

em conta única mediante expedição de Alvará em favor de THEO 

STELLATO CALIXTO DOS SANTOS, CPF: 835.323.311- 87, AG 5424, C/C 

00145718, BANCO BRADESCO. Após, arquivem-se os autos com as 

baixas e comunicações de estilo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005629-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME XV INCORPORACOES SPE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER SANTOS CAMPOS (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005629-31.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por MRV Prime XV Incorporações SPE 

Ltda. em desfavor de Wagner Santos Campos, buscando o pagamento da 

importância de R$ 52.520,65 (cinquenta e dois mil quinhentos e vinte reais 

e sessenta e cinco centavos). Estando o pedido devidamente instruído 

com a prova escrita, sem eficácia de título executivo, defiro a expedição 

do mandado de pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

dispõe o artigo 701 do CPC, para cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. 

Conste no mandado que, nesse prazo o requerido poderá oferecer 

embargos e que, caso não haja cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

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: 1009329-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON RODOLFO ALVES DA COSTA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009329-15.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por JANDERSON RODOLFO ALVES DA COSTA, em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o 

pedido de gratuidade de Justiça. Considerando a recusa injustificada do 

requerimento administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o 

interesse de agir da parte autora ante a resistência à pretensão 

administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial e demais 

documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 23/06/2020, às 09:00 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009770-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DURVAL MIRANDA SALDANHA (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)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009770-93.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por DURVAL MIRANDA SALDANHA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 23/06/2020, às 09:30 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

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

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 
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por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009200-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA DE OLIVEIRA GOMES TOZI (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009200-10.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por TELMA DE OLIVEIRA GOMES TOZI, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 23/06/2020, às 08:15 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

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

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda, intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias a cópia do seu RG e 

CPF legível. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009407-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA GONCALVES PEREZ (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009407-09.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por MARCIA GONCALVES PEREZ, em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Considerando a recusa injustificada do 

requerimento administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o 

interesse de agir da parte autora ante a resistência à pretensão 

administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial e demais 

documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 23/06/2020, às 09:15 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009267-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILTON CASTRO 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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009267-72.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JOILTON CASTRO DA SILVA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

23/06/2020, às 08:45 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009309-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO MOURA DA 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)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009309-24.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por MARCOS ANTONIO MOURA DA SILVA, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 23/06/2020, às 10:15 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

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

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004751-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMAR CLAUDINO ALVES (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004751-09.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ELIMAR CLAUDINO ALVES, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Recebo a emenda a inicial Defiro o pedido 

de gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 23/06/2020, às 10:00 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

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

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009257-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI VIEIRA DA SILVA (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009257-28.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por GIOVANI VIEIRA DA SILVA, em desfavor de SEGURADORA LÍDER. 

Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Considerando a recusa 

injustificada do requerimento administrativo pela parte requerida, 

caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a resistência à 

pretensão administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial 

e demais documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 23/06/2020, às 08:30 

horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite 

e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009815-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODENICIO GOMES DOS SANTOS (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)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009815-97.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ODENICIO GOMES DOS SANTOS, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 80 de 327



administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 23/06/2020, às 09:45 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

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

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009920-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA SOBRINHO (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:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-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 1009920-74.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JOAO BATISTA SOBRINHO, em desfavor de SEGURADORA LÍDER. 

Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa 

de conciliação, para o dia 23/06/2020, às 12:00 horas a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida 

via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a 

audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de 

Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será 

contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009898-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES LIBERATO DE ABREU (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009898-16.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por MOISES LIBERATO DE ABREU, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 23/06/2020, às 

11:45 horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista 

no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009974-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GONCALVES ALVES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009974-40.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c DAMS, 

ajuizada por RODRIGO GONCALVES ALVES SILVA, em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 23/06/2020, às 12:15 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

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

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda, intime-se a 

autora para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias o comprovante 

do requerimento realizado administrativamente, junto à seguradora. A 

presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009970-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIANE DA SILVA MOREIRA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009970-03.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por DIANE DA SILVA MOREIRA, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 24/03/2020, às 13:00 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

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

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010321-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RAMOS DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010321-73.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por RODRIGO RAMOS DA COSTA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 23/06/2020, às 

13:15horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista 

no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010182-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. N. D. S. (AUTOR(A))

TELMA NEVES 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)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010182-24.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por Luiz Antonio Neves da Silva representado por sua 

genitora Telma Neves de Almeida, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

31/01/2020, às 13:45 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009858-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE SOUZA (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)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009858-34.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por MARIA ROSA DE SOUZA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 
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recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 23/06/2020, às 11:30 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

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

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010115-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO DOS SANTOS NETO (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010115-59.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JOSE PEDRO DOS SANTOS NETO, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

23/06/2020, às 12:30 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010582-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE CAROLINE MOREIRA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010582-38.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por JACKELINE CAROLINE MOREIRA, em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Considerando a recusa injustificada do 

requerimento administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o 

interesse de agir da parte autora ante a resistência à pretensão 

administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial e demais 

documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 29/07/2020, às 08:15 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Ainda, intime-se o autor para juntar aos autos 

no prazo de 15 (quinze) dias a cópia do seu B.O (Boletim de Ocorrência). 

A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010603-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONNIE 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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010603-14.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por RONNIE DA SILVA, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Considerando a 

recusa injustificada do requerimento administrativo pela parte requerida, 

caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a resistência à 

pretensão administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial 

e demais documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 29/07/2020, às 08:30 

horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite 

e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 
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antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Ainda, intime-se o autor para juntar aos autos 

no prazo de 15 (quinze) dias a cópia do seu RG legível. A presente 

decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010661-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEDSON JAYRO DE ALMEIDA GOMES (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010661-17.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por MEDSON JAYRO DE ALMEIDA GOMES, em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Considerando a recusa injustificada do 

requerimento administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o 

interesse de agir da parte autora ante a resistência à pretensão 

administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial e demais 

documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 29/07/2020, às 09:00 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010753-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SAN MARTIN DA CRUZ (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010753-92.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por JOAO VITOR SAN MARTIN DA CRUZ, em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Considerando a recusa injustificada do 

requerimento administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o 

interesse de agir da parte autora ante a resistência à pretensão 

administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial e demais 

documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 29/07/2020, às 09:15 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010824-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO ODENIL 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)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010824-94.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por GONCALO ODENIL DA SILVA, em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Considerando a recusa injustificada do 

requerimento administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o 

interesse de agir da parte autora ante a resistência à pretensão 

administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial e demais 

documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 29/07/2020, às 09:30 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010618-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DUTRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010618-80.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por PATRICIA DUTRA DA SILVA, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 29/07/2020, às 08:45 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

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

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010827-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCINEI DAVINO DE OLIVEIRA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010827-49.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JOCINEI DAVINO DE OLIVEIRA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

20/07/2020, às 09:45 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda, intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias a cópia do seu RG e 

CPF legível, bem como cópia do seu B.O (Boletim de Ocorrência). A 

presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010840-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THYAGO MARCELL MARQUES (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010840-48.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por THYAGO MARCELL MARQUES, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

29/07/2020, às 10:00 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010851-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR STIVAL (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010851-77.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por VALDIR STIVAL, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Considerando a 

recusa injustificada do requerimento administrativo pela parte requerida, 

caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a resistência à 

pretensão administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial 

e demais documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 29/07/2020, às 10:30 

horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite 

e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 
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dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011160-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. S. (AUTOR)

ANA MARIA DE ALBUQUERQUE SANTOS (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011160-98.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por GISLAINE ALBIQUERQUE SANTOS, representada por sua genitora 

ANA MARIA DE ALBUQUERQUE SANTOS, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 29/07/2020, às 12:15 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

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

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011491-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONAIR CEZAR DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011491-80.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por JONAIR CEZAR DE SOUZA, em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 29/07/2020, às 13:30 

horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite 

e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011183-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR MIRANDA DA SILVA (AUTOR)

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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011183-44.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ALTAIR MIRANDA DA SILVA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

29/07/2020, às 12:30 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda, intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias a cópia do seu RG e 

CPF legível. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 
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Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011195-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LISIANE ESTELLE DA SILVA (AUTOR)

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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011195-58.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por LISIANE ESTELLE DA SILVA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 29/07/2020, às 12:45 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

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

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda, intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias a cópia do seu B.O 

(Boletim de Ocorrência). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011610-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011610-41.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por ADEMIR DUARTE, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 29/07/2020, às 

13:45 horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista 

no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda, intime-se a 

autora para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias o comprovante 

do requerimento realizado administrativamente, junto à seguradora. A 

presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011638-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RODRIGUES 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)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011638-09.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por MANOEL RODRIGUES DA SILVA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

29/07/2020, às 14:00 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011672-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CONCEICAO DE CAMPOS LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011672-81.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por REGINA CONCEICAO DE CAMPOS LIMA, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 
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administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 29/07/2020, às 14:15 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

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

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011288-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR DO ESPIRITO SANTO (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)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011288-21.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por BRUNO CESAR DO ESPIRITO SANTO, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

29/07/2020, às 13:00 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011479-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERFERSON DE SOUZA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011479-66.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por HERFERSON DE SOUZA, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 29/07/2020, às 13:15 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

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

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012280-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURIEN SABELLA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012280-79.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por MAURIEN SABELLA, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Considerando a 

recusa injustificada do requerimento administrativo pela parte requerida, 

caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a resistência à 

pretensão administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial 

e demais documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 30/07/2020, às 08:15 

horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite 

e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 88 de 327



resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012412-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO SILVA DE ARRUDA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012412-39.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por GILBERTO SILVA DE ARRUDA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

30/07/2020, às 09:15 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012287-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA PRESTES DYSARZ (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012287-71.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por CAROLINA PRESTES DYSARZ, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

30/07/2020, às 8:30 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012291-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIA LOUREDO CAFE 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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012291-11.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ROSANIA LOUREDO CAFE SILVA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

30/07/2020, às 08:45 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012409-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO RODRIGUES DE FRANCA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012409-84.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 
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por JULIANO RODRIGUES DE FRANCA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

30/07/2020, às 09:00 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda, intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias a cópia do seu RG e 

CPF legível. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012641-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELY BARBOSA MACHADO (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012641-96.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ADRIELY BARBOSA MACHADO, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

30/07/2020, às 09:30 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012658-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY DA SILVA RIBEIRO (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012658-35.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por DANIELLY DA SILVA RIBEIRO, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

30/07/2020, às 09:45 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012727-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER RAMPI CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012727-67.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por EDER RAMPI CARDOSO, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 30/07/2020, às 10:00 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

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

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 
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por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012736-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARICELMA DE MORAIS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012736-29.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por MARICELMA DE MORAIS SANTOS, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 30/07/2020, às 10:15 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

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

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004098-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA OAB - MT6576-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO RODRIGO CORREA DA SILVA OAB - MT24421-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004098-07.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Rescisão Contratual e 

Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Prime Comércio de 

Combustíveis EIRELI – ME em desfavor de Petrobras Distribuidora S/A 

(Gerência de Rede de Postos de Mato Grosso), com pedido de tutela de 

urgência, para que: a) afastar a vigência da cláusula de exclusividade, 

autorizando a aquisição e comercialização de produtos de outras 

distribuidoras e/ou bandeiras, sem que seja cobrada multa por quebra de 

contrato; b) assegurar a posse da autora sobre as seis bombas 

eletrônicas duplas cedidas pela requerida em comodato, bem como sobre 

os imóveis dados em hipoteca no negócio, devendo ser determinado o 

bloqueio das matrículas; c) determinar a imediata suspensão dos efeitos 

dos protestos realizados pela requerida, expedindo ofício ao cartório para 

a exclusão das negativações e; d) determinar que a requerida traga aos 

autos um relatório pormenorizado de todas as vendas realizadas no 

período contratual. Consta na inicial que, desde a data de 20 de outubro de 

2017, a autora passou a trabalhar com a compra e venda de produtos 

comercializados pela Petrobrás Distribuidora S/A, ora requerida, com 

exclusividade. Aduz que assumiu as atividades da empresa Tanaka 

Comércio de Combustível Ltda., bem como que foram cedidos todos os 

direitos e obrigações celebrados entre a empresa mencionada e a 

requerida, sendo assim, a parte autora se obrigou a adquirir e 

comercializar os produtos combustíveis da requerida e esta, por sua vez, 

cedeu em comodato equipamento e elementos de imagem. Informa que 

apesar de todo o investimento e obrigações assumidas, as cláusulas são 

onerosas, excessivas e abusivas. Acrescenta que em razão de não 

atingir o volume de vendas previstos, buscou junto à requerida uma 

redução nos preços dos produtos, para proporcionar o aumento das 

vendas, contudo, não obteve resposta positiva. Relata que a requerida 

passou a exigir o cumprimento dos contratos, sob pena de medidas 

judiciais e extrajudiciais para a rescisão contratual e suas sanções. 

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. No caso em tela, informa a parte 

autora que celebrou negócio jurídico com a requerida, contudo, diante da 

inflexibilidade da requerida com as cláusulas contratuais, a parte autora 

não estava alcançando o lucro almejado, razão pela qual pugna pela 

concessão da tutela de urgência, para que: a) afastar a vigência da 

cláusula de exclusividade, autorizando a aquisição e comercialização de 

produtos de outras distribuidoras e/ou bandeiras, sem que seja cobrada 

multa por quebra de contrato; b) assegurar a posse da autora sobre as 

seis bombas eletrônicas duplas cedidas pela requerida em comodato, bem 

como sobre os imóveis dados em hipoteca no negócio, devendo ser 

determinado o bloqueio das matrículas; c) determinar a imediata 

suspensão dos efeitos dos protestos realizados pela requerida, 

expedindo ofício ao cartório para a exclusão das negativações e; d) 

determinar que a requerida traga aos autos um relatório pormenorizado de 
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todas as vendas realizadas no período contratual. Em que pese os fatos 

narrados e os documentos acostados aos autos, não restou evidenciada 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Não há nos autos, nesse momento processual, elementos 

suficientes acerca da conduta irregular da requerida, uma vez que os 

contratos se encontram devidamente assinados pelas partes, inexistindo 

vícios atribuído aos negócios jurídicos, sendo necessária a oitiva da parte 

contrária para a averiguação da plausibilidade das alegações. Diante do 

exposto, postergo a analise do pedido de tutela provisória para depois da 

apresentação da peça contestatória. Designo audiência de conciliação 

para o dia 28/07/2020, às 12:30 horas, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida 

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

sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código 

de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010579-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010579-83.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos decorrente de 

Acidente de Trânsito ajuizada por Allianz Seguros S/A em desfavor de 

Concessionária Rota do Oeste S/A. Designo audiência de conciliação para 

o dia 13/07/2020, às 10:30 horas, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida 

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

sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código 

de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013744-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA DE SOUZA DAVID (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:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013744-12.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico a parte requerida interpôs Embargos de 

Declaração da sentença ID. 15845589. Havendo pretensão modificativa, 

intime-se a parte embargada para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste acerca do recurso interposto em obediência ao art. 1.023, § 2.º 

do NCPC. Nesse sentido, é a jurisprudência: “A garantia constitucional do 

contraditório impõe que se ouça, previamente, a parte embargada na 

hipótese excepcional de os embargos de declaração haverem sido 

interpostos com efeito modificativo. (JSTF 206/221)”. (Nelson Nery Junior – 

Código de Processo Civil Comentado – 7ª ed. – Ed. RT – 2003 – p. 929) 

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, volte-me conclusos 

os autos para decisão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023465-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELE CABRAL BRAGA DE LIMA (AUTOR(A))

FATIMA TEREZINHA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT9237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1023465-85.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Revisão Contratual c/c Danos Materiais e Morais 

ajuizada por Graziele Cabral Braga Lima e Fátima Terezinha de Araújo em 

desfavor de Unimed – Cooperativa de Trabalho Médico. Citado, o requerido 

apresentou contestação conforme ID 18741655, sustentando, em sede de 

preliminar, o litisconsórcio passivo necessário, por se tratar de contrato 

coletivo empresarial. Alega, ainda, a prescrição trienal. Impugnação 

conforme ID 21032160. Passo a sanear o feito. Sem razão o requerido 

quando alega a necessidade de inclusão da empresa FUNDO 

COMPLEMENTAR DE ASSISTENCIA A SAUDE (FAS), por se tratar de 

contrato coletivo empresarial. Isto porque, a empresa FUNDO 

COMPLEMENTAR DE ASSISTENCIA A SAUDE (FAS), agiu apenas como 

intermediador da celebração do contrato de plano de saúde, sendo parte 

ilegítima para configurar no polo passivo da presente demanda, uma vez 

que não possui qualquer ingerência nos termos do contrato, ou na forma 

da sua execução. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. SEGURO 

DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO 

ESTIPULANTE. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR MOTOCICLETA. 

AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 

APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 792 DO CC. PRELIMINAR. O 

estipulante do contrato de seguro é parte ilegítima para figurar no pólo 

passivo da presente demanda, uma vez que atuou apenas como 

facilitador do contrato. Preliminar acolhida. (...) PRELIMINAR ACOLHIDA. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Apelação Cível Nº 

70049694128, Quinta Câmara Cível, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado 

em 31/10/2012) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE 

VIDA EM GRUPO. APOSENTADORIA PELO INSS. CIÊNCIA DA INVALIDEZ 
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PERMANENTE. PEDIDO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO. 

PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE. 

DANO MORAL INOCORRENTE. 1. A estipulante não tem legitimidade 

passiva para a demanda, porquanto atuou tão somente na condição de 

intermediária entre as partes contratantes. Inteligência do art. 267, VI, do 

CPC. Precedentes. (...) APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - Apelação Cível 

Nº 70050312693, Quinta Câmara Cível, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Julgado em 29/08/2012) “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO NO 

ACÓRDÃO – OCORRÊNCIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM 

GRUPO – ILEGITIMIDADE PASSIVADA ESTIPULANTE – VÍCIO SANADO – 

ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DA EMBARGANTE. 1. “A estipulante é parte passiva ilegítima na 

ação de cobrança de seguro de vida em grupo. Precedentes.” (REsp 

121.011/RS, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, 

julgado em 05.08.1997, DJ 22.09.1997 p. 46483) 2. Aclaratórios acolhidos 

para sanar o vício de omissão existente no acórdão e, consequentemente, 

declarar a extinção do feito de cobrança securitária movido em desfavor 

da estipulante por ser ela parte ilegítima para figurar no pólo passivo da 

demanda.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 72406/2011 

OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº 114131/2010 – SEXTA 

CÂMARA CÍVEL – Relator: DES. JOSÉ FERREIRA LEITE - Data de 

Julgamento: 28-9-2011) Portanto, tratando-se de PLANO EMPRESARIAL, a 

empresa contratante é apenas intermediáriaem relação aos seus 

associados e o Plano de Saúde. Pelo exposto, REJEITO a preliminar. No 

que tange a prescrição quanto a restituição do indébito, referente aos 

supostos valores pagos a maior, desde o início do contrato, qual seja em 

2014, sucede que em julgamento proferido sob o rito dos recursos 

repetitivos, a Segunda Seção do STJ consolidou o entendimento segundo 

o qual nos casos em que se discute o pagamento a maior, em decorrência 

do reconhecimento da nulidade de cláusula de reajuste prevista em 

contrato de plano saúde, a pretensão de repetição do indébito deve 

compreender as prestações indevidamente pagas no período dos três 

anos que antecederam a data do ajuizamento da ação (art. 206, § 3º, IV, 

do CC/2002; art. 219, caput e § 1º, CPC/1973; art. 240, § 1º, do CPC/2015). 

Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. CIVIL. CONTRATO DE PLANO OU SEGURO DE 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRETENSÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE 

REAJUSTE. ALEGADO CARÁTER ABUSIVO. CUMULAÇÃO COM 

PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. 

EFEITO FINANCEIRO DO PROVIMENTO JUDICIAL. AÇÃO AJUIZADA AINDA 

NA VIGÊNCIA DO CONTRATO. NATUREZA CONTINUATIVA DA RELAÇÃO 

JURÍDICA. DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL 

TRIENAL. ART. 206, § 3º, IV, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRETENSÃO 

FUNDADA NO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 2. CASO CONCRETO: 

ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO CONVERGE COM A TESE FIRMADA 

NO REPETITIVO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ÂNUA PREVISTA NO 

ART. 206, § 1º, II DO CC/2002. AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL A 

QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. Em se tratando de ação em que o autor, 

ainda durante a vigência do contrato, pretende, no âmbito de relação de 

trato sucessivo, o reconhecimento do caráter abusivo de cláusula 

contratual com a consequente restituição dos valores pagos 

indevidamente, torna-se despicienda a discussão acerca de ser caso de 

nulidade absoluta do negócio jurídico - com provimento jurisdicional de 

natureza declaratória pura, o que levaria à imprescritibilidade da pretensão 

- ou de nulidade relativa - com provimento jurisdicional de natureza 

constitutiva negativa, o que atrairia os prazos de decadência, cujo início 

da contagem, contudo, dependeria da conclusão do contrato (CC/2002, 

art. 179). Isso porque a pretensão última desse tipo de demanda, 

partindo-se da premissa de ser a cláusula contratual abusiva ou ilegal, é 

de natureza condenatória, fundada no ressarcimento de pagamento 

indevido, sendo, pois, alcançável pela prescrição. Então, estando o 

contrato ainda em curso, esta pretensão condenatória, prescritível, é que 

deve nortear a análise do prazo aplicável para a perseguição dos efeitos 

financeiros decorrentes da invalidade do contrato.2. Nas relações 

jurídicas de trato sucessivo, quando não estiver sendo negado o próprio 

fundo de direito, pode o contratante, durante a vigência do contrato, a 

qualquer tempo, requerer a revisão de cláusula contratual que considere 

abusiva ou ilegal, seja com base em nulidade absoluta ou relativa. Porém, 

sua pretensão condenatória de repetição do indébito terá que se sujeitar à 

prescrição das parcelas vencidas no período anterior à data da 

propositura da ação, conforme o prazo prescricional aplicável.3. 

Cuidando-se de pretensão de nulidade de cláusula de reajuste prevista em 

contrato de plano ou seguro de assistência à saúde ainda vigente, com a 

consequente repetição do indébito, a ação ajuizada está fundada no 

enriquecimento sem causa e, por isso, o prazo prescricional é o trienal de 

que trata o art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002.4. É da invalidade, no 

todo ou em parte, do negócio jurídico, que nasce para o contratante lesado 

o direito de obter a restituição dos valores pagos a maior, porquanto o 

reconhecimento do caráter ilegal ou abusivo do contrato tem como 

consequência lógica a perda da causa que legitimava o pagamento 

efetuado. A partir daí fica caracterizado o enriquecimento sem causa, 

derivado de pagamento indevido a gerar o direito à repetição do indébito 

(arts. 182, 876 e 884 do Código Civil de 2002).5. A doutrina moderna 

aponta pelo menos três teorias para explicar o enriquecimento sem causa: 

a) a teoria unitária da deslocação patrimonial; b) a teoria da ilicitude; e c) a 

teoria da divisão do instituto. Nesta última, basicamente, reconhecidas as 

origens distintas das anteriores, a estruturação do instituto é apresentada 

de maneira mais bem elaborada, abarcando o termo causa de forma 

ampla, subdividido, porém, em categorias mais comuns (não exaustivas), a 

partir dos variados significados que o vocábulo poderia fornecer, tais 

como o enriquecimento por prestação, por intervenção, resultante de 

despesas efetuadas por outrem, por desconsideração de patrimônio ou 

por outras causas.6. No Brasil, antes mesmo do advento do Código Civil 

de 2002, em que há expressa previsão do instituto (arts. 884 a 886), 

doutrina e jurisprudência já admitiam o enriquecimento sem causa como 

fonte de obrigação, diante da vedação do locupletamento ilícito.7. O art. 

884 do Código Civil de 2002 adota a doutrina da divisão do instituto, 

admitindo, com isso, interpretação mais ampla a albergar o termo causa 

tanto no sentido de atribuição patrimonial (simples deslocamento 

patrimonial), como no sentido negocial (de origem contratual, por exemplo), 

cuja ausência, na modalidade de enriquecimento por prestação, 

demandaria um exame subjetivo, a partir da não obtenção da finalidade 

almejada com a prestação, hipótese que mais se adequada à prestação 

decorrente de cláusula indigitada nula (ausência de causa jurídica lícita).8. 

Tanto os atos unilaterais de vontade (promessa de recompensa, arts. 854 

e ss.; gestão de negócios, arts. 861 e ss.; pagamento indevido, arts. 876 e 

ss.; e o próprio enriquecimento sem causa, art. 884 e ss.) como os 

negociais, conforme o caso, comportam o ajuizamento de ação fundada 

no enriquecimento sem causa, cuja pretensão está abarcada pelo prazo 

prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 

2002.9. A pretensão de repetição do indébito somente se refere às 

prestações pagas a maior no período de três anos compreendidos no 

interregno anterior à data do ajuizamento da ação (art. 206, § 3º, IV, do 

CC/2002; art. 219, caput e § 1º, CPC/1973; art. 240, § 1º, do CPC/2015).10. 

Para os efeitos do julgamento do recurso especial repetitivo, fixa-se a 

seguinte tese: Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de 

assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração 

de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos 

(art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3º, IV, do CC/2002), 

observada a regra de transição do art.2.0288 doCC/20022.11. Caso 

concreto: Recurso especial interposto por Unimed Nordeste RS Sociedade 

Cooperativa de Serviços Médicos Ltda. a que se nega provimento. ( REsp 

1.360.969/RS , Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, 

DJe 19/09/2016, grifado). Em outras palavras, " os efeitos pecuniários da 

declaração de abusividade da cláusula contratual de reajuste do plano de 

saúde, quando ocorrido efetivo pagamento indevido, deve retroagir aos 3 

(três) anos anteriores ao ajuizamento da demanda. Revela-se, portanto, 

inaplicável a prescrição ânua defendida pela operadora de plano de saúde 

"(REsp nº 1358023/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão - decisão 

monocrática, DJe 27/06/2017, grifado). Assim sendo, prescritas estão as 

parcelas referentes aos 3 (três) anos anteriores ao ajuizamento da 

demanda. No mais, o processo se encontra regular, não havendo 

nulidades ou irregularidades a serem sanadas nesta oportunidade razão 

pela qual dou o feito por saneado, remetendo-o à instrução. As partes são 

legítimas e estão devidamente representadas por seus ilustres 

advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares 

a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, 

e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do requerido, 

abusividade na porcentagem do reajuste estipulada em contrato, cobrança 

de percentagem superior ao estipulado pela ANS, valores pagos a maior, 

extensão do dano material. Sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas 
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que ainda pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023939-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DAMAZIO ADAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1023939-27.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Analisando detidamente os autos verifico ausência da manifestação das 

partes com relação ao laudo pericial realizada em sessão de audiência de 

conciliação. Assim, intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) 

dias, manifestarem-se a respeito do contido no laudo pericial requerendo o 

que entender de direito. Após, 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: 1015010-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARA DA SILVA GRUBER (AUTOR(A))

ALCEU GRUBER JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT9899-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/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 1015010-05.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Gilmara 

da Silva Gruber e Alceu Gruber Júnior em desfavor de Gol Linhas Aéreas 

Inteligentes S/A. INDEFIRO o pedido de produção de prova pericial 

formulado pelo requerido, visto que, após a produção da prova 

testemunhal, conforme termo 23326322, consta “as partes desistem da 

produção de mais provas e pugnam por memoriais escritos”, assinado 

pelo advogado das partes. Assim sendo, estando a fase instrutória 

encerrada, intime-se o requerido para apresentar memoriais no prazo de 

15 (quinze) dias e após, voltem-me conclusos para sentença. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028119-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANALICE JORGINA DA COSTA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028119-52.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT ajuizada 

por Analice Jorgina da Costa em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguro. As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

seus ilustres advogados. Verifico que não ocorre a hipótese de extinção 

do processo ou de julgamento antecipado da lide, razão pela qual passo a 

sanear o processo. O requerido apresentou contestação ID.11069248, 

onde suscitou preliminar de alteração do polo passivo da ação, da 

carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo, e da ilegitimidade ativa “ad causam” da parte 

autora, requereu que, sejam acolhidas as preliminares ou no mérito, seja 

julgada improcedente a ação. Impugnação ID. 14212241. Postergo a 

análise das preliminares elencadas pela parte requerida, para após 

apresentação da certidão do INSS contendo os nomes dos beneficiários e 

dependentes do de cujus. Assim, determino que se oficie ao INSS, 

solicitando informação quanto aos dependentes do de cujus Benedito Vaz 

de Lima. Com a resposta, volte-me os autos conclusos para julgamento. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031525-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELWEENNY NATHANNY EDWIRGES DE CAMPOS (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031525-47.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Kelwenny Nathanny Edwirges de Campos em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 27/06/2018, conforme certidão de 

ocorrência anexado (ID – 15484058) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos 

reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexados ID – 15483672/15484048. Pelo despacho (ID – 

16572338), foi deferido o pedido de justiça gratuita, designada a audiência 

de conciliação e determinada a citação e intimação da parte requerida. 

Conforme (ID – 18201011) foi realizada audiência de conciliação, porém 

restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Devidamente 

citada, a requerida deixou decorrer o prazo sem apresentar contestação, 

conforme id 20609945. Manifestação da parte autora a respeito do laudo 

pericial (ID – 18377652). Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Kelwenny Nathanny Edwirges de 

Campos em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. A parte 

requerida, mesmo devidamente citada, não apresentou contestação, 

conforme certidão de ID – 20609945, razão pela qual decreto-lhe a revelia. 

Inexistindo preliminares a serem analisadas, passo a análise do mérito. 

Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). A parte autora juntou na 

inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico 

Clínico (ID –; 15484058; 15484052), comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de conciliação (ID - 18201011) atestou que a periciada apresenta 

“invalidez permanente leve (25%) em membro inferior direito”. A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz 

jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça 

sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme a edição da 

Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em 
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caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do 

seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, a 

possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 27/06/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior direito, em 

um grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com 

que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data 

do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por Kelwenny Nathanny Edwirges de Campos em face 

de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida: a) ao pagamento do R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta 

e dois reais e cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para 

o caso de invalidez permanente em membro inferior direito, corrigido 

monetariamente data do sinistro (27/06/2018) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019964-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON ANTONIO PEREIRA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Processo nº 1019964-60.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Por motivo de foro íntimo (art. 145, § 1º do CPC) declaro-me suspeita para 

atuar no presente feito. Encaminhem-se os autos ao meu substituto legal. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016975-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODIVAN BENEDITO DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA DAIANE DE CAMPOS SANTOS OAB - MT22730/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Processo nº 1016975-47.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Por motivo de foro íntimo (art. 145, § 1º do CPC) declaro-me suspeita para 

atuar no presente feito. Encaminhem-se os autos ao meu substituto legal. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1048221-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE GOMES DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

ADAILTON GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFA MARIA DA CONCEICAO SERAFIM (INVENTARIADO)

ODILIA PAULO DE OLIVEIRA (ESPÓLIO)

IRENE SERAFIM DEMEDIO (INVENTARIANTE)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1048221-27.2019.811.0041 Vistos, etc. A 
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parte autora veio aos autos, conforme documento de nº 28814725, 

pleitear a reconsideração da decisão que indeferiu os benefícios da 

justiça gratuita. Cumpre mencionar que o indeferimento dos benefícios da 

justiça gratuita ocorreu após o decurso de prazo, devidamente certificado 

nos autos, para que a parte autora comprovasse sua hipossuficiência. É 

importante ressaltar que tenho o entendimento no sentido de não 

reconhecer o pedido como instituto processual apto a modificar decisões 

judiciais. Contra estas, o inconformado deve se utilizar dos recursos 

previstos e taxados na legislação, sob pena de não o fazendo se 

conformar com a tutela jurisdicional. Isto posto, INDEFIRO o pedido de 

reconsideração e determino o integral cumprimento da decisão de nº 

28957086. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003227-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CORREA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037-O (ADVOGADO(A))

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT11785-O (ADVOGADO(A))

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

Israel Asser Eugenio OAB - MT16562-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003227-11.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação e Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais 

ajuizada por Adriana Correa Lima em desfavor de Bradesco Saúde S/A 

Citado, o requerido apresentou contestação conforme ID 20237637. 

Impugnação conforme ID 21466644. O processo se encontra regular, não 

havendo nulidades ou irregularidades a serem sanadas nesta 

oportunidade razão pela qual dou o feito por saneado, remetendo-o à 

instrução. As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

seus ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do 

requerido, abusividade na porcentagem do reajuste estipulada em 

contrato, cobrança de percentagem superior ao estipulado pela ANS, 

valores pagos a maior, extensão do dano material. Sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 

(cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, justificando-as. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039885-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONI GOMES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CORSINO GONÇALVES NONATO OAB - MT6866-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO OAB - MS10766-O (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1039885-68.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais ajuizada por Roni Gomes dos Santos em desfavor de Central 

Nacional Unimed. Citado, o requerido apresentou contestação conforme ID 

19064771. Impugnação conforme ID 20061119. O processo se encontra 

regular, não havendo nulidades ou irregularidades a serem sanadas nesta 

oportunidade razão pela qual dou o feito por saneado, remetendo-o à 

instrução. As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

seus ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do 

requerido, a necessidade, urgência e cobertura para o 

medicamento/tratamento solicitado, a existência do alegado dano moral e 

material, a extensão e o nexo causal. Sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1016090-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PIO BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON BARBOSA ERMENEGILDO OAB - MT12449/O-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT19794-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016090-04.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Procedimento de Tutela Antecipada Requerida em Caráter 

Antecedente ajuizada por José Pio Barbosa em desfavor de Unimed Norte 

Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico convertido em Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Ação de Indenização por Danos Morais (ID 

3650015). Citado, o requerido apresentou contestação conforme ID 

6144157. Impugnação conforme ID 16191410. O processo se encontra 

regular, não havendo nulidades ou irregularidades a serem sanadas nesta 

oportunidade razão pela qual dou o feito por saneado, remetendo-o à 

instrução. As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

seus ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do 

requerido, a necessidade, urgência e cobertura para o 

medicamento/tratamento solicitado, a existência do alegado dano moral e 

material, a extensão e o nexo causal. Sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039940-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA GOMES COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA AUXILIADORA MOURA MORAES DE FREITAS OAB - MT11507-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 
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da Capital GABINETE Autos nº 1039940-19.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Pedido de 

Indenização por Danos Morais ajuizada por Rafaela Gomes Costa em 

desfavor de IUNI UNIC Educacional S/A. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas por seus ilustres advogados, bem assim, 

verifico não haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, 

razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto 

controvertido a ilicitude na conduta da requerida, a existência de danos 

morais, sua extensão e nexo causal e a configuração de má prestação de 

serviço. Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da 

lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso em concreto. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003267-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONILSON PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELEON DE MORAES SANTOS OAB - MT22028/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003267-90.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c 

Pedido de Indenização por Dano Moral ajuizada por Jonilson Pires da Silva 

em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A As 

partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus ilustres 

advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares 

a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, 

e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta da requerida, a 

existência de débitos em aberto com a requerida, a existência de danos 

morais, sua extensão e nexo causal, a ocorrência de imperícia, 

imprudência ou negligencia. Diante disso, sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, 

as provas que ainda pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos conclusos para 

designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o 

caso em concreto. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022455-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELINEIDE MENDES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022455-40.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Débito e 

Danos Morais ajuizada por Heleneide Mendes da Cruz em desfavor de 

Energisa Mato Grosso S/A, Citado, o requerido apresentou contestação 

conforme ID 11224010, sustentando, em sede de preliminar, a falta de 

interesse de agir. Impugnação conforme ID 30682097. Passo a sanear o 

feito. A aferição efetiva e real das chamadas condições da ação implica 

forçosamente o exame de pontos que se encontram no âmbito da relação 

de direito material posta à apreciação do juiz e, por via de consequência, 

julgamento do mérito. Num juízo preliminar, constata-se que a parte autora 

teve que vir em juízo a fim de conseguir ser indenizado por prejuízos que 

entende que sofreu, imputando aos requeridos fatos que entende como 

ilegais, havendo uma relação contratual que autoriza o seu chamamento e 

respalda sua pretensão de litigar em juízo. Tal teoria impõe ao julgador que 

analise a questão preliminar suscitada in status assertionis, isto é, em 

abstrato, com supedâneo apenas nas alegações expostas pela parte 

autora na peça angular, sem adentrar, portanto, na questão probatória 

coligida aos autos. Nesse sentido, trago a lume os ensinamentos do 

doutrinador Alexandre Freitas Câmara: Parece-me que a razão está com a 

teoria da asserção. As “condições da ação” são requisitos exigidos para 

que o processo vá em direção ao seu fim normal, qual seja, a produção de 

um provimento de mérito. Sua presença, assim, deverá ser verificada em 

abstrato, considerando-se, por hipótese, que as assertivas do 

demandante em sua inicial são verdadeiras, sob pena de se ter uma 

indisfarçável adesão às teorias concretas da ação. Exigir a demonstração 

das “condições da ação” significaria, em termos práticos, afirmar que só 

tem ação quem tenha o direito material. [...]. Parece-me, assim, que apenas 

a teoria da asserção se revela adequada quando se defende uma 

concepção abstrata do poder de ação [...]. As “condições da ação”, 

portanto, deverão ser verificadas pelo juiz in statu assertionis, à luz das 

alegações feitas pelo autor na inicial, as quais deverão ser tidas como 

verdadeiras a fim de se perquirir a presenção ou ausência dos requisitos 

do provimento final[1]. (Grifei). No mesmo fanal, os ensinamentos de 

Humberto Theodoro Júnior: É lícito afirmar, em face da própria natureza 

das preliminares processuais, que a questão só permanece no terreno 

das condições da ação quando é discutida abstratamente, ou seja, 

apenas mediante o cotejo entre o pedido e a lei, genericamente[2]. Quanto 

à aplicação da teoria em questão, colaciono os seguintes julgados do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO 

QUE SE BASEOU NOS ELEMENTOS FÁTICOS DO PROCESSO PARA 

NEGAR O PEDIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. TEORIA DA 

ASSERÇÃO. PRECEDENTES. 1. Recurso especial em que se discute 

legitimidade ativa de pescadores em ação de indenização por danos 

decorrentes de construção de hidrelétrica. 2. Hipótese em que o Tribunal, 

em sede de agravo de instrumento, rejeitou a alegação de ilegitimidade ad 

causam em razão de a matéria estar pendente de dilação probatória na 

origem. 3. É pacífico o entendimento de que as condições da ação, aí 

incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na 

teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição 

inicial. Nesse sentido: AgRg no AgRg no REsp 1.361.785/AL, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 10/03/2015; AgRg no 

AREsp 512.835/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta 

Turma, DJe 01/06/2015. 4. Não possível à parte recorrente tentar provar, 

na instância especial, a ausência de legitimidade ativa das partes 

recorridas, ante o óbice da súmula n. 7 desta Corte Superior. Agravo 

regimental improvido. (AgRg no AREsp 669.449/RO, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 

25/06/2015) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO COLETIVA. 

SINDICATO. INTERESSE DE AGIR. CAUSA DE PEDIR. EXIGÊNCIA DE 

DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA SITUAÇÃO DE TODOS OS 

SUBSTITUÍDOS. DESCABIMENTO. [...] 5. Tem prevalecido na jurisprudência 

do STJ o entendimento de que a aferição das condições da ação deve 

ocorrer in status assertionis, ou seja, à luz das afirmações do demandante 

(Teoria da Asserção). Nesse sentido: AgRg no AREsp 205.533/SP, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,DJe 8/10/2012; AgRg 

no AREsp 53.146/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 

5/3/2012; REsp 1.125.128/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira 

Turma, DJe 18/9/2012. [...] (REsp 1395875/PE, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 07/03/2014). 

(grifei). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO QUE, 

POR MAIORIA, ACOLHE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. 

CABIMENTO. 1. Cabem embargos infringentes contra acórdão que, por 

maioria, acolhe preliminar de ilegitimidade passiva e reforma sentença para 

extinguir a ação com fulcro no art. 267, VI, do CPC. 2. Em respeito ao 

devido processo legal, o art. 530 deve ser interpretado harmoniosa e 

sistematicamente com o restante do CPC, admitindo-se embargos 

infringentes contra decisão que, a despeito de ser formalmente 

processual, implicar análise de mérito. 3. De acordo com a teoria da 

asserção se, na análise das condições da ação, o Juiz realizar cognição 

profunda sobre as alegações contidas na petição, após esgotados os 

meios probatórios, terá, na verdade, proferido juízo sobre o mérito da 

controvérsia. 4. A natureza da sentença, se processual ou de mérito, é 

definida por seu conteúdo e não pela mera qualificação ou nomen juris 

atribuído ao julgado, seja na fundamentação ou na parte dispositiva. 
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Entendida como de mérito a decisão proferida, indiscutível o cabimento dos 

embargos infringentes. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 

1157383/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 14/08/2012, DJe 17/08/2012). (Grifei). Diante de tal panorama, o que 

importa para a verificação do interesse, in casu, são as afirmações 

declinadas na peça angular, e não a correspondência entre estas e os 

elementos de prova constantes do almanaque processual, o que deve ser 

analisado no exame do meritum causae, objetivo principal do processo. No 

mais, o processo se encontra regular, não havendo nulidades ou 

irregularidades a serem sanadas nesta oportunidade razão pela qual dou 

o feito por saneado, remetendo-o à instrução. As partes são legítimas e 

estão devidamente representadas por seus ilustres advogados, bem 

assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares a serem 

analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, e fixo 

como ponto controvertido a ilicitude na conduta do requerido, devendo o 

requerido demonstrar a regularidade da leitura do consumo do autor, a 

existência de fraude no medidor, e os contornos da responsabilidade do 

autor, e o autor os fatos constitutivos de seu direito, a existência do 

alegado dano moral, a desproporcionalidade na leitura, a extensão do 

dano e o nexo causal. Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso em concreto. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito [1] CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de 

Direito Processual Civil. vol. 1. 25. ed., São Paulo: Atlas, 2014, p. 155/156. 

[2] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Processo Civil. vol. 1. 55 ed., 

Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 84.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017686-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. A. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JHONAS SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017686-18.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Izabelly 

Assis Soares representada por Jhonas Soares da Silva em desfavor de 

Gol Linhas Aéreas S/A. As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por seus ilustres advogados, bem assim, verifico não 

haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, razão pela qual, 

DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto controvertido a 

ilicitude na conduta da requerida, a existência de atraso no voo, o tempo 

de atraso, a reponsabilidade das partes, a assistência a parte autora, a 

existência de danos morais, sua extensão e nexo causal e a configuração 

de má prestação de serviço. Diante disso, sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, 

as provas que ainda pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, dê-se vista dos autos ao digno 

representante do Ministério Público Estadual, e após, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso em concreto. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035855-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLEIDE FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA JULIO OAB - MT0016399A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (REU)

HONDA MERCANTIL POLLUX (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

KALIANDRA ALVES FRANCHI OAB - BA0014527A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1035855-87.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Resolução Contratual c/c Danos Materiais e Morais 

ajuizada por Ana Cleide Ferreira da Silva Carvalho em desfavor de 

Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda., Pollux Planetarium e 

Moto Ronda Amazônia Ltda.. As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por seus ilustres advogados, bem assim, verifico não 

haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, razão pela qual, 

DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto controvertido a 

ilicitude na conduta da requerida, a existência de vício no produto, a 

responsabilidade das partes, a existência de danos morais e materiais, 

sua extensão e nexo causal e a configuração de má prestação de 

serviço. Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da 

lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso em concreto. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010610-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FCM FOMENTO DE CREDITO MERCANTIL LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO JOSE DA MATA OAB - MT3774-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010610-74.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizada por FCM – Fomento de Crédito Mercantil Ltda. – 

EPP em desfavor de Telefônica Brasil S/A (Vivo). Em contestação a 

requerida apresentou reconvenção cobrando a autora/reconvinte o valor 

de R$ 4.964,45 (quatro mil, novecentos e sessenta e quatro reais e 

quarenta e cinco centavos). Passo a sanear o feito. As partes são 

legítimas e estão devidamente representadas por seus ilustres 

advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares 

a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, 

e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta da requerida, a 

existência de cancelamento das linhas, a quebra contratual, a existência 

de cláusula de fidelidade, a regularidade das cobranças, a existência de 

danos morais, sua extensão e nexo causal e a configuração de má 

prestação de serviço. Quanto a reconvenção, fixo ponto controvertido a 

existência de inadimplência da reconvinda, a existência de saldo 

remanescente dos aparelhos adquiridos e a validade da multa de 

fidelização em decorrência da rescisão do contrato. Diante disso, sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me 

os autos conclusos para designação de audiência ou julgamento 

antecipado da lide, conforme o caso em concreto. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1037621-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKO LUAN PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITORINO PEREIRA DA COSTA OAB - MT4671-O (ADVOGADO(A))

WALDENIR FIGUEIRA DESTO OAB - MT3743-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA ROCHA NEDEL OAB - MT32349-O (ADVOGADO(A))

JANINE GIRARDI OAB - MT39458-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037621-78.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Preceito Cominatório ajuizada 

por Maiko Luan Pereira em desfavor de AGEMED Saúde S/A. Citado, o 

requerido apresentou contestação conforme ID 19064771. Impugnação 

conforme ID 20061119. O processo se encontra regular, não havendo 

nulidades ou irregularidades a serem sanadas nesta oportunidade razão 

pela qual dou o feito por saneado, remetendo-o à instrução. As partes são 

legítimas e estão devidamente representadas por seus ilustres 

advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares 

a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, 

e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do requerido, a 

necessidade, urgência e cobertura para o medicamento/tratamento 

solicitado, a existência do alegado dano moral e material, a extensão e o 

nexo causal. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022161-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON JULIANO 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))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022161-22.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Nilson Juliano de Souza em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 05/10/2016, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 4323144) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 4323144. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 9388473) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID - 4929495), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo da 

demanda, ausência de requerimento administrativo prévio. A parte autora 

impugnou a contestação (ID – 14666179), reiterando os termos da 

exordial. Manifestação das partes a respeito do laudo (ID – 16694530; 

19151571). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Nilson Juliano de Souza em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras 

provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo 

da demanda, ausência de requerimento administrativo. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. Em relação a preliminar de retificação 

do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a 

parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento 

médico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresentou “invalidez permanente média (50%) no punho 

esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 
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invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 05/10/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente média no punho esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média no punho esquerdo, em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com 

que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data 

do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por Nilson Juliano de Souza em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente média no punho esquerdo, corrigido monetariamente 

data do sinistro (05/10/2016) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032071-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL TRAMM (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1032071-39.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Daniel Tramm em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, 

ocorrido em 13/09/2015, conforme boletim de ocorrência anexado (ID – 

10303572) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a 

ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos) em decorrência de sua invalidez. 

C o m  a  i n i c i a l  v i e r a m  o s  d o c u m e n t o s  ( I D  – 

10303538/10303548/10303556/10303563/10303572/10303580/10303590). 

Pela decisão (ID – 10327860) foi deferido os benefícios da justiça gratuita, 

designada audiência de conciliação, determinada à citação e intimação da 

parte requerida. Conforme consta no (ID – 11482828), foi realizada a 

tentativa de conciliação entre as partes, restando infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID – 11747718), alega à 

requerida a preliminar de alteração do polo passivo da ação e a ausência 

do laudo do IML. A parte autora impugnou a contestação (ID – 13572085), 

reiterando os termos da exordial, bem cmo manifestou favorável ao laudo. 

As partes manifestaram (ID – 13572730/15956947), com relação ao laudo. 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se 

de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada proposta 

por Daniel Tramm em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Profiro 

o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, a requerida suscitou em sede de contestação a preliminar 

de alteração do polo passivo da ação e a ausência do laudo do IML. Em 

relação a preliminar de alteração do polo passivo, onde a requerida afirma 

que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a 

requerida a função de líder dos consórcios, sendo pois, a demandada 

parte legítima para figurar no pólo passivo, visto que é integrante do grupo 

de seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 
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permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. IMPROCEDE a preliminar de 

ausência do Laudo do IML, pois a não elaboração de laudo pelo IML, não 

impede que, em momento posterior, seja determinado pelo juízo, ex officio 

ou a requerimento da parte, produção de prova pericial por perito médico, 

a fim de complementar o laudo ou contrapô-lo. Rejeitadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. Alega o autor, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitado, requerendo indenização 

no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na 

inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico 

Clínico (IDS – 10303572/ 10303580), comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

mutirão de conciliação do DPVAT (ID- 11482828) atestou que “o periciado 

apresenta invalidez permanente média (50%) em membro superior direito”. 

A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica 

realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 13/09/2015, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro superior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em membro superior 

direito, em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, a 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por 

cento), de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da 

Lei 6.194/74, totalizando R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e 

cinco reais). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – 

DPVAT movida por Daniel Tramm em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial incompleta no 

membro superior direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(13/09/2015) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008974-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELE MARIA DA SILVA DUARTE (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 
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da Capital GABINETE 1008974-39.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando o contido no ID. 22101775, designo audiência de conciliação 

para o dia 31/07/2020 às 10:30 horas, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Intimem-se as partes para que 

compareçam devidamente acompanhadas de seus advogados, mediante 

as observâncias e advertências legais. Aguarde-se a realização da 

audiência. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013024-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CORREA ARMOZINO (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013024-74.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por DOUGLAS CORREA ARMOZINO, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 31/07/2020, às 13:45 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

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

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda, intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias a cópia do seu B.0 

(Boletim de Ocorrência). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1043670-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEODIR 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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1043670-04.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por José Leodir da Silva em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte 05/07/2018, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 24495408) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID – 24494961; 24494979; 24494983; 24494986; 24495403; 

24495408; 24495424; 24495428. Pelo despacho (ID – 24527776), foi 

deferido o pedido de justiça gratuita, designada a audiência de conciliação 

e determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

26339584) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 25682915), 

alega à requerida, preliminarmente, pela necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda, alteração do valor da 

causa e a ausência de procuração válida. A parte autora impugnou a 

contestação (ID – 27282072), reiterando os termos da exordial. 

Manifestação da parte autora a respeito do laudo pericial (ID – 27273828). 

A parte requerida deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação, 

conforme certidão de id 27889596. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por José Leodir da Silva em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde 

de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação, preliminarmente, pela necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda, alteração do valor da 

causa e a ausência de procuração válida. Em relação a preliminar de 

retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar 

neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de 

líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar 

no polo passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 
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obrigatório. REJEITO a preliminar de assinaturas divergente, tendo em vista 

que a presente via é inadequada para se discutir a questão levantada, 

sendo certo que seria necessária uma instauração de incidente. No que 

tange ao alegado da necessidade de adequação do valor da causa, em 

que pese ter sido indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou 

suscita qualquer argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, 

razão pela qual não o recebo como preliminar, mas como argumento do 

julgamento do mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do 

mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, 

além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico 

(ID –; 01162105; 24495424), comprovando o acidente e o atendimento 

médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação (ID - 26339584) atestou que o periciado apresenta “invalidez 

permanente residual (10%) em estrutura torácica”. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 05/07/2018 devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente residual em estrutura torácica, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente residual em estrutura torácica, 

em um grau de 10% (dez por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 10% (dez por cento) do valor 

máximo indenizável de 100% (cem por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

José Leodir da Silva em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento R$ 1.350,00 (um mil 

trezentos e cinquenta reais), conforme tabela de percentuais, para o caso 

de invalidez permanente residual em estrutura torácica, corrigido 

monetariamente data do sinistro (05/07/2018) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1043998-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL GOMES (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1043998-31.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Noel Gomes em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 

Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, 

ocorrido em 28/07/2018, conforme certidão de ocorrência anexado (ID – 

24543960) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a 

ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua 

invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexados ID – 24543570; 

24543584; 24543941; 24543943; 24543954; 245439960; 24544443; 

24544445. Pelo despacho (ID – 24673832), foi deferido o pedido de justiça 

gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a citação e 

intimação da parte requerida. Conforme (ID – 26339562) foi realizada 

audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado 

o laudo pericial. Na contestação (ID- 25491136), alega à requerida, 

preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo da demanda. 

A parte autora impugnou a contestação (ID – 27284055), reiterando os 
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termos da exordial. Manifestação da parte autora acerca do laudo pericial 

(ID – 27284055). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Noel Gomes em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo da demanda. 

Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida 

afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, 

Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico (ID –; 24543960; 24544443), 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação (ID - 26339562) 

atestou que o periciado apresenta “invalidez permanente leve (25%) em 

membro superior esquerdo”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 28/07/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro superior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro superior esquerdo, 

em um grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo 

com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data 

do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por Noel Gomes em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente em membro superior esquerdo, corrigido monetariamente data 

do sinistro (28/07/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 
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devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1044051-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE HORTENCIO DO CARMO (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1044051-12.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Ruth Hortencio do Carmo em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 27/05/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 24552390) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID – 24552341; 24552342; 24552353; 24552357; 24552368; 

24552390; 24552961; 24553397. Pelo despacho (ID – 24675605), foi 

deferido o pedido de justiça gratuita, designada a audiência de conciliação 

e determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

26348154) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 26589679), 

alega à requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo 

passivo da demanda. A parte autora impugnou a contestação (ID – 

27269568), reiterando os termos da exordial. Manifestação da parte 

autora acerca do laudo pericial (ID – 27267744). Devidamente intimada, a 

parte requerida deixou decorrer o prazo, sem apresentar manifestação a 

respeito do laudo pericial, conforme certidão de id 27892097. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Rute Hortencio 

do Carmo em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo da demanda. 

Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida 

afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, 

Certidão de Ocorrência e Histórico Clínico (ID –; 24552390; 24552961), 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação (ID - 26348154) 

atestou que a periciada apresenta “invalidez permanente leve (25%) na 

mão esquerda”. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 
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fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 27/05/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente leve da mão esquerda, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve na mão esquerda, em um 

grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, 

devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos 

artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por Rute Hortencio do Carmo em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente leve na mão esquerda, corrigido monetariamente 

data do sinistro (27/05/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito
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ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1041069-25.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Idene Aparecida Silvério Santos em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais. Sustenta a parte 02/07/2019, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 24066143) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco 

reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexados ID – 24062229; 24063042; 24063053; 24063075; 

24066331; 24066143; 24066745; 24067155; 24067157; 24067171. Pelo 

despacho (ID – 24118575), foi deferido o pedido de justiça gratuita, 

designada a audiência de conciliação e determinada a citação e intimação 

da parte requerida. Conforme (ID – 26348685) foi realizada audiência de 

conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo 

pericial. Na contestação (ID- 25243118), alega à requerida, 

preliminarmente, pela necessidade de inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da demanda e carências da ação em razão do pagamento da 

cobertura em sede administrativa. A parte autora impugnou a contestação 

(ID – 27298510), reiterando os termos da exordial. Manifestação da parte 

autora a respeito do laudo pericial (ID – 27298500). A parte requerida 

deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme certidão 

de id 27892105. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Idene Aparecida Silvério Santos em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de 

outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação, preliminarmente, pela necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda e carências da ação em 

razão do pagamento da cobertura em sede administrativa. Em relação a 

preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a 

requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada 

parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é integrante do grupo 

de seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 
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não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. No tocante a preliminar de carência 

da ação em razão do pagamento da cobertura e sede administrativa, 

verifica-se que a preliminar se confunde com o mérito e será analisada em 

momento oportuno. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. 

Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais). A parte autora juntou na 

inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico 

Clínico (ID –; 24066143; 24067155), comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de conciliação (ID - 26348685) atestou que a periciada apresenta 

“invalidez permanente média (50%) em estrutura neurológica”. A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz 

jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça 

sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme a edição da 

Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do 

seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, a 

possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 02/07/2019 devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente média em estrutura neurológica, como se deu no 

caso em questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por 

cento) do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 

AGIR – AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU 

DA INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em estrutura neurológica, 

em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 100% (cem por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais). Considerando que a 

parte requerente já recebeu administrativamente o valor de R$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais), conforme id 24067157, resta 

um saldo a receber equivalente a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta 

e cinco reais). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por Idene Aparecida Silvério Santos em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente 

média em estrutura neurológica, corrigido monetariamente data do sinistro 

(02/07/2019) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021274-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIVALDO SOUZA CARVALHO (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021274-33.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Regivaldo Souza Carvalho em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 17/03/2019, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 20186244) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos (ID – 
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20185587; 20185590; 201815943; 20185949; 20185957; 20185959; 

20185960; 20185961; 20185962; 20185964; 20185968; 20185969; 

20185971; 20185972; 20185975; 20185976; 20185984; 20185988; 

20185989; 20185990; 20186241; 20186242; 20186244; 20186766; 

20186769). Pela decisão (ID – 20256462) foi deferido os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 26605438) foi 

realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como 

foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 26382765), alega à 

requerida a preliminar de alteração do polo passivo da lide, a necessidade 

de adequação do valor da causa e a ausência de requerimento 

administrativo prévio. A parte autora impugnou a contestação (ID – 

27290217), reiterando os termos da exordial. Conforme id 27290237, a 

parte autora se manifestou a respeito do laudo pericial. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada proposta por Regivaldo 

de Souza Carvalho em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a 

preliminar de alteração do polo passivo da lide, a necessidade de 

adequação do valor da causa e a ausência de requerimento administrativo 

prévio. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a 

requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. No que tange ao alegado da 

necessidade de adequação do valor da causa, em que pese ter sido 

indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita qualquer 

argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão pela qual 

não o recebo como preliminar, mas como argumento do julgamento do 

mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência e Boletim de Atendimento, anexado (ID – 

20186244; 20186766), comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação (ID – 26352209) atestou que O periciado apresenta 

“incapacidade física como residual (10%) em estrutura torácica e intensa 

(75%) no membro inferior direito”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 17/03/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em estrutura torácica, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável e para o membro inferior direito, o percentual 

incidente será de até 70% (setenta por cento) do valor máximo 

indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 
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nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente residual em estrutura torácica, 

em um grau de 10% (dez por cento) e intensa no membro inferior direito 

em um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 10% (dez por 

cento) do valor máximo indenizável de 100% (setenta por cento), 

equivalente a R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais) e 75% 

(setenta e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta 

por cento), equivalente a R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos) de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º 

do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 8.437,50 (oito mil quatrocentos e 

trinta e sete reais e cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA 

Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS 

MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, 

na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil 

c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste 

caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a 

data do evento danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu 

causa aos danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do 

seguro. No caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, 

aplicável a disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto 

isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Regivaldo Souza 

de Carvalho em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais para 

condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ R$ 8.437,50 (oito 

mil quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em estrutura 

torácica e no membro inferior direito, corrigido monetariamente data do 

sinistro (17/03/2019) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1045520-93.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Mauro de Faria Maciel em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte 21/07/2019, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 24810139) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID – 2487657; 24807663; 24808195; 24808239; 24808771; 

24809201; 24809506; 24809527; 24810094; 24810119; 24810123; 

24810125; 24810135; 24810139; 24810713; 24811270; 24812067. Pelo 

despacho (ID – 24823919), foi deferido o pedido de justiça gratuita, 

designada a audiência de conciliação e determinada a citação e intimação 

da parte requerida. Conforme (ID – 26390258) foi realizada audiência de 

conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo 

pericial. Na contestação (ID- 26401371), alega à requerida, 

preliminarmente, pela necessidade de inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da demanda, necessidade de adequação do valor da causa 

e ausência de requerimento administrativo prévio. A parte autora impugnou 

a contestação (ID – 27250140), reiterando os termos da exordial. 

Manifestação da parte autora a respeito do laudo pericial (ID – 27263011). 

A parte requerida deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação, 

conforme certidão de id 27911485. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Mauro de Faria Maciel em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde 

de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação, preliminarmente, pela necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda, necessidade de 

adequação do valor da causa e ausência de requerimento administrativo 

prévio. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a 

requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista o documento de id 24812067 e, que mesmo não requerido 

na via administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e 

prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia 

constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o 
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autor ao recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. No que tange 

ao alegado da necessidade de adequação do valor da causa, em que 

pese ter sido indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita 

qualquer argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão 

pela qual não o recebo como preliminar, mas como argumento do 

julgamento do mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do 

mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, 

além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico 

(ID –; 24810139; 24810713), comprovando o acidente e o atendimento 

médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação (ID - 26390258) atestou que o periciado apresenta “invalidez 

permanente média (50%) em estrutura abdominal”. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 21/07/2019 devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente média em estrutura abdominal, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em estrutura abdominal, 

em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 100% (cem por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Mauro de Faria Maciel em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento R$ 6.750,00 (seis mil 

setecentos e cinquenta reais), conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente média em estrutura abdominal, corrigido 

monetariamente data do sinistro (21/07/2019) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017659-35.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Francisco Sérgio Conceição Vieira em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 19/10/2018, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 19649678) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID – 19649657; 19649665; 19649669; 19649672; 19649675; 

19649678; 19649680; 19649689. Pelo despacho (ID – 19670865), foi 

deferido o pedido de justiça gratuita, designada a audiência de conciliação 

e determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

25369064) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 
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bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID – 24476404), 

alega à requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo 

passivo da demanda e a necessidade de adequação do valor da causa. 

Impugnação à contestação no id 25964812, reiterando os termos da 

exordial. Manifestação da autora a respeito do laudo pericial (ID – 

25964808). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Francisco Sérgio Conceição Vieira em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de 

outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo 

passivo da demanda e a necessidade de adequação do valor da causa. 

Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida 

afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. No que tange ao 

alegado da necessidade de adequação do valor da causa, em que pese 

ter sido indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita qualquer 

argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão pela qual 

não o recebo como preliminar, mas como argumento do julgamento do 

mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação 

de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico (ID –; 19649678; 

19649680), comprovando o acidente e o atendimento médico após o 

ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação (ID – 

25369064) atestou que o periciado apresenta “invalidez permanente média 

(50%) no ombro direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e 

da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 19/10/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do ombro direito, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no ombro direito, em um grau de 

50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 111 de 327



decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Francisco Sergio Conceição Vieira em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento R$ 1.687,50 

(um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente no ombro 

direito, corrigido monetariamente data do sinistro (19/10/2018) até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032226-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEIDE DA COSTA NEVES (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1032226-71.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Maria Cleide da Costa Neves em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 24/08/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 21963111) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID – 21962573; 21962577; 21962578; 2182868; 21962872; 

21963111; 21965251; 21965282; 21965343; 21965358. Pelo despacho (ID 

– 21978456), foi deferido o pedido de justiça gratuita, designada a 

audiência de conciliação e determinada a citação e intimação da parte 

requerida. Conforme (ID – 25398906) foi realizada audiência de 

conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo 

pericial. Na contestação (ID- 25381898), alega à requerida, 

preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo da demanda 

e necessidade de adequação do valor da causa. A parte autora impugnou 

a contestação (ID – 25961896), reiterando os termos da exordial. 

Manifestação da parte autora acerca do laudo pericial (ID – 25962411). Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Maria 

Cleide da Costa Neves em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo da demanda 

e a necessidade de adequação do valor da causa. Em relação a preliminar 

de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria 

constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a 

função de líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima 

para figurar no polo passivo, visto que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. No que tange ao alegado da 

necessidade de adequação do valor da causa, em que pese ter sido 

indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita qualquer 

argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão pela qual 

não o recebo como preliminar, mas como argumento do julgamento do 

mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação 

de praxe, Certidão de Ocorrência e Histórico Clínico (ID –; 21963111; 

21965282; 21965343), comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação (ID - 10814173) atestou que a periciada apresenta “invalidez 

permanente média (50%) na mão direita”. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 
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até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 24/08/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente média da mão direita, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média na mão direita, em um 

grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Maria Cleide da Costa Neves em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente média na mão direita, 

corrigido monetariamente data do sinistro (24/08/2018) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020949-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA DA SILVA MATTOS (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))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020949-58.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Pamela da Silva Matos em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 24/02/2019, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 20149598) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID – 20148867; 20148870; 20148872; 20148873; 20148877; 

20148885; 20148888; 20149295; 20149298; 20149301; 20149304; 

20149307; 20149318; 20149324; 20149337; 20149394; 20149405; 

20149416; 20149417; 20149422; 20149424; 20149428; 20149598; 

20149634. Pelo despacho (ID – 20159455), foi deferido o pedido de justiça 

gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a citação e 

intimação da parte requerida. Conforme (ID – 26610921) foi realizada 

audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado 

o laudo pericial. Na contestação (ID- 24343017), alega à requerida, 

preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo da demanda, 

adequação do valor da causa, ausência dos documentos indispensáveis à 

propositura da demanda, ausência de requerimento administrativo prévio. 

A parte autora impugnou a contestação (ID – 27381388), reiterando os 

termos da exordial. Manifestação da parte autora acerca do laudo pericial 

(ID – 27378690). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Pamela da Silva Mattos em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras 

provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo 

da demanda, adequação do valor da causa, ausência dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, ausência de requerimento 

administrativo prévio. Em relação a preliminar de retificação do polo 

passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 
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seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. No que tange 

ao alegado da necessidade de adequação do valor da causa, em que 

pese ter sido indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita 

qualquer argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão 

pela qual não o recebo como preliminar, mas como argumento do 

julgamento do mérito. Ainda, em sede de preliminar, o requerido pleiteia 

pela extinção do processo sem julgamento do mérito, sustentando que a 

parte autora não instruiu a inicial com os documentos essenciais à 

propositura da ação. Estabelece o artigo 5º, § 1º, alínea “a”, da Lei nº 

6.194/74, in verbis: “Art. 5º - O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1 o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: (Redação dada pela 

Lei nº 11.482, de 2007). a) certidão de óbito, registro da ocorrência no 

órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso 

de morte; (Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992)” No caso dos autos, 

constata-se que, num juízo de cognição sumária, o autor logrou êxito em 

comprovar tanto o acidente, quanto o dano dele decorrente, satisfazendo 

as exigências estabelecidas no artigo acima explicitado. Assim, 

IMPROCEDE a preliminar de inépcia da inicial, pela ausência de 

documentação imprescindível, sendo imperioso destacar que a suficiência 

dos documentos acostados para a comprovação do direito ora pretendido 

se confundem com o mérito da ação, razão pela qual com ele será 

apreciado. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a 

parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico (ID –; 

20149598; 20149634), comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação (ID - 26610921) atestou que a periciada apresenta “invalidez 

permanente média (50%) em membro superior direito”. A análise conjunta 

dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 24/02/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro superior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro superior direito, em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Pamela da Silva Mattos em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 4.725,00 

(quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro superior 
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direito, corrigido monetariamente data do sinistro (24/02/2019) até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020950-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIDE TOLEDO DA SILVA FREITAS (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))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020950-43.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Marineide Toledo da Silva Freitas em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais. Sustenta a parte 04/12/2018, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 20150344) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID – 20150021; 20150022; 20150025; 20150027; 20150037; 

20150146; 20150147; 20150149; 20150150; 20150152; 20150153; 

20150155; 20150159; 20150162; 20150168; 20150170; 20150175; 

20150178; 20150179; 20150184; 20150187; 20150342; 20150344; 

201050347. Pelo despacho (ID – 20159468), foi deferido o pedido de 

justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 26601206) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 26316664), alega à 

requerida, preliminarmente, pela necessidade de inclusão da Seguradora 

Líder no polo passivo da demanda, impugnação aos benefícios da justiça 

gratuita. A parte autora impugnou a contestação (ID – 27170307), 

reiterando os termos da exordial. Manifestação da parte autora a respeito 

do laudo pericial (ID – 27170298). A parte requerida deixou decorrer o 

prazo sem qualquer manifestação, conforme certidão de id 27944717. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Marineide 

Toledo da Silva Freitas em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, pela necessidade de inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da demanda e a impugnação ao pedido de justiça gratuita. Em 

relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida 

afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de impugnação aos benefícios da justiça gratuita, tendo em vista 

a comprovação da hipossuficiência da parte autora, conforme documento 

de ID 20150342. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. 

Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, 

além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico 

(ID –; 20150344; 20150347), comprovando o acidente e o atendimento 

médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação (ID - 26601206) atestou que a periciada apresenta “invalidez 

permanente leve (25%) em estrutura torácica”. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 
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sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 04/12/2018 devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente leve em estrutura torácica, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve em estrutura torácica, em 

um grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável de 100% (cem por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Marineide Toledo da Silva Freitas em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento R$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais), conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente leve em estrutura 

torácica, corrigido monetariamente data do sinistro (04/12/2018) até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018817-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO DA SILVA PONCE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-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))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018817-28.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Sandro da Silva Ponce em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 04/04/2019 boletim de ocorrência anexado (ID – 

19823885) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a 

ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua 

invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexados ID – 19823885; 

19823887; 19823888; 19824192; 19824193; 19824195; 19824198; 

19824200; 19824210; 19824217; 19824227; 19824231; 19824235; 

19824236. Pelo despacho (ID – 19863483), foi deferido o pedido de justiça 

gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a citação e 

intimação da parte requerida. Conforme (ID – 26560342) foi realizada 

audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado 

o laudo pericial. Na contestação (ID – 26293318), alega à requerida, 

preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo da demanda, 

a necessidade de adequação do valor da causa, ausência de 

requerimento administrativo prévio. Impugnação à contestação no id 

26624232, reiterando os termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É 

o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Sandro da Silva Ponce em face 

de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação, preliminarmente, a 

necessidade de alteração do polo passivo da demanda, a necessidade de 

adequação do valor da causa, ausência de requerimento administrativo 

prévio. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a 

requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 
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em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. No que tange ao 

alegado da necessidade de adequação do valor da causa, em que pese 

ter sido indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita qualquer 

argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão pela qual 

não o recebo como preliminar, mas como argumento do julgamento do 

mérito. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob o 

argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, 

Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico (ID –; 19823885; 19824193), 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação (ID – 26560342) 

atestou que o periciado apresenta “invalidez permanente média (50%) no 

ombro direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 04/04/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do ombro direito, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no ombro direito, em um grau de 

50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Sandro da Silva Ponce em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente no ombro direito, 

corrigido monetariamente data do sinistro (04/04/2019) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1044584-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FRANCA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1044584.68.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 117 de 327



por Natalino Franca de Brito em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 08/06/2019, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 24646122) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos (ID – 

24645353; 24645357; 24645363; 24645365; 24645374; 24645377; 

24645387; 24646100; 24646109; 24646114; 24646116; 24646119; 

24646122; 24646130; 24646360; 24646364). Pela decisão (ID – 24693338) 

foi deferido os benefícios da justiça gratuita, designada audiência de 

conciliação e determinada a citação e intimação da parte requerida. 

Conforme (ID – 26352209) foi realizada a audiência de conciliação, porém 

restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação 

(ID- 26402708), alega à requerida a preliminar de alteração do polo 

passivo da lide, a necessidade de adequação do valor da causa, ausência 

de requerimento administrativo prévio e a ausência dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda. A parte autora impugnou a 

contestação (ID – 27111752), reiterando os termos da exordial. Conforme 

id 27111756, a parte autora se manifestou a respeito do laudo pericial. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada proposta por 

Natalino Franca de Brito em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a 

preliminar de alteração do polo passivo da lide, a necessidade de 

adequação do valor da causa, ausência de requerimento administrativo 

prévio e a ausência dos documentos indispensáveis à propositura da 

demanda. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a 

requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista o documento de id 24646385 e, que mesmo não requerido 

na via administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e 

prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia 

constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o 

autor ao recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. No que tange 

ao alegado da necessidade de adequação do valor da causa, em que 

pese ter sido indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita 

qualquer argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão 

pela qual não o recebo como preliminar, mas como argumento do 

julgamento do mérito. Ainda, em sede de preliminar, o requerido pleiteia 

pela extinção do processo sem julgamento do mérito, sustentando que a 

parte autora não instruiu a inicial com os documentos essenciais à 

propositura da ação. Estabelece o artigo 5º, § 1º, alínea “a”, da Lei nº 

6.194/74, in verbis: “Art. 5º - O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1 o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: (Redação dada pela 

Lei nº 11.482, de 2007). a) certidão de óbito, registro da ocorrência no 

órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso 

de morte; (Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992)” No caso dos autos, 

constata-se que, num juízo de cognição sumária, o autor logrou êxito em 

comprovar tanto o acidente, quanto o dano dele decorrente, satisfazendo 

as exigências estabelecidas no artigo acima explicitado. Assim, 

IMPROCEDE a preliminar de inépcia da inicial, pela ausência de 

documentação imprescindível, sendo imperioso destacar que a suficiência 

dos documentos acostados para a comprovação do direito ora pretendido 

se confundem com o mérito da ação, razão pela qual com ele será 

apreciado. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a 

parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Boletim de Atendimento, 

anexado (ID – 24646122; 24646360), comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de conciliação (ID – 26352209) atestou que O periciado apresenta 

“incapacidade física como leve (25%) em estrutura torácica e intensa 

(75%) no ombro esquerdo”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 
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indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 08/06/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em estrutura torácica, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável e para o ombro esquerdo, o percentual incidente 

será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo indenizável. 

Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO DE 

CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve em estrutura torácica, em 

um grau de 25% (vinte e cinco por cento) e intensa no ombro esquerdo em 

um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 100% (setenta por cento), 

equivalente a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) e 

75% (setenta e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 25% 

(vinte e cinco por cento), equivalente a R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos) de acordo com que preceitua o 

inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 5.906,25 

(cinco mil novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos). DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Natalino Franca de Brito em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de 

R$ 5.906,25 (cinco mil novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos) 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em 

estrutura torácica e no ombro esquerdo, corrigido monetariamente data do 

sinistro (08/06/2019) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031028-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROGER FERREIRA (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031028-67.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT ajuizada 

por Anderson Roger Ferreira em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 12/03/2017, conforme Boletim de Atendimento 

anexado (ID – 10151119) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos (ID – 

10151107/10151110/10151119). Pela decisão (ID – 10243518) foi deferido 

os benefícios da justiça gratuita, designada audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Manifestação da 

parte requerida (ID – 11437218), requerendo a habilitação nos autos. 

Conforme consta no (ID – 11472932), foi realizada a tentativa de 

conciliação entre as partes, restando infrutífera, bem como foi anexado o 

laudo pericial. Na contestação (ID – 11741036), alega à requerida a 

preliminar de alteração do polo passivo da ação, da carência ação pela 

ausência do requerimento administrativo, pela ausência do laudo do IML e 

da ausência do boletim de ocorrência. A parte autora manifestou-se em 

impugnação (ID – 14719026), reiterando os termos da exordial, bem como 

manifestou ser favorável ao laudo realizado em audiência de conciliação. 

Manifestações das partes (ID – 14719342/16311217), com relação ao 

laudo pericial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT 

ajuizada por Anderson Roger Ferreira em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, a requerida suscitou em sede de 

contestação a preliminar de alteração do polo passivo da ação, da 

carência da ação pela ausência do requerimento administrativo, pela 

ausência do laudo do IML e da ausência do boletim de ocorrência. Rejeito a 

preliminar de retificação do polo passivo, afirmando que deveria constar 

neste a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, 

a demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 
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a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar da ausência do requerimento administrativo, pois está juntado 

(ID – 10151110). IMPROCEDE a preliminar de ausência do Laudo do IML, 

pois a não elaboração de laudo pelo IML, não impede que, em momento 

posterior, seja determinado pelo juízo, ex officio ou a requerimento da 

parte, produção de prova pericial por perito médico, a fim de complementar 

o laudo ou contrapô-lo. REJEITO a preliminar de Carência de Ação por 

invalidade do Boletim de Ocorrência, pois embora a seguradora recorrente 

tenha alegado em sede de preliminar de carência de ação, a invalidade do 

boletim de ocorrência, para a comprovação dos fatos alegados na inicial, 

não se trata de questão preliminar, mas matéria relativa à de prova 

documental e, portanto, atinente ao mérito da demanda. Assim, deverá ser 

analisada em momento oportuno, juntamente com o mérito. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega o autor, em síntese, que 

sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de praxe, Histórico 

Clínico e Boletim de Atendimento (ID – 10151119), comprovando o acidente 

e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada 

em audiência de conciliação (ID - 11472932) atestou que o periciado 

apresenta “invalidez permanente leve (25%) em membro inferior direito”. A 

análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 12/03/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no membro inferior direito, em 

um grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com 

que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data 

do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - 

DPVAT movida por Anderson Roger Ferreira em face de Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor 

de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente no membro inferior direito, corrigido monetariamente data do 

sinistro (12/03/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024179-79.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Jessica Cristina Bazete Porto em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 08/04/2017, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 9306733) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos (ID – 

9306729/9306733). Pela decisão (ID – 9326954) foi deferido os benefícios 

da justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Na contestação (ID – 10987190) 

suscitou a requerida em sede de preliminar da necessidade de alteração 

do polo passivo da ação, da inépcia da inicial – fatos narrados não 

decorrem logicamente a conclusão dos fatos, da falta de interesse de agir, 

pela ausência do requerimento administrativo fazendo menção ao princípio 

da causalidade e a sucumbência autoral, e o comprovante de residência 

em nome de terceiro, da ausência de documentos essenciais. Conforme 

consta no (ID – 11151206) foi realizada a tentativa de audiência de 

conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo 

pericial. Manifestação da parte requerida (ID – 13748932) requerendo a 

habilitação nos autos. A parta autora deixou de apresentar impugnação, 

embora devidamente intimada, ID. 15574932. Manifestação da parte 

requerida (ID – 16384494) com relação ao laudo pericial e o autor 

devidamente intimado deixou decorrer o prazo sem manifestação. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada proposta por 

Jessica Cristina Bazete Porto em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, a requerida suscitou em sede de 

contestação a preliminar de alteração do polo passivo da ação, da inépcia 

da inicial – fatos narrados não decorrem logicamente a conclusão dos 

fatos, da falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo fazendo menção ao princípio da causalidade e a 

sucumbência autoral, e o comprovante de residência em nome de terceiro, 

da ausência de documentos essenciais. Rejeito a preliminar de retificação 

do polo passivo, afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido 

a esta a função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte 

legítima para figurar no pólo passivo, tendo em vista que é integrante do 

grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro 

obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. A parte autora 

suscita preliminar de inépcia da inicial, afirmando que da narração dos 

fatos não decorre conclusão lógica, como determina o artigo 295, inciso I e 

§ único, inciso II, do CPC, mormente quanto à data do acidente, que deu 

ensejo a esta ação. Os fatos que deram ensejo à propositura da ação 

foram detalhadamente expostos pelo autor, e há, sim, conclusão lógica 

decorrente da narração postulatória, o que possibilitou, inclusive o 

exercício da defesa pela requerente, havendo tão somente erro material 

quando a indicação da data do acidente, cujos detalhes pode ser 

observados no B.O. juntado aos autos. Assim, narrado o evento gerador 

da pretensão (acidente de trânsito) e formulado o pedido indenizatório com 

base na exposição plena e compreensível dos fatos, ensejando a defesa 

adequada do réu, então não há razão para se reconhecer inépcia da 

inicial, porque a procedência ou improcedência do pedido é questão de 

prova. REJEITO, pois, a preliminar de inépcia da inicial. REJEITO a preliminar 

de ausência de interesse processual sob o argumento de que não houve 

pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em 

vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira 

a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se 

tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o 

dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. Acerca da ausência de comprovante de residência em nome 

da parte autora, REJEITO tal preliminar, uma vez que o referido documento 

não consiste em pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que 

nas ações de cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é 

unicamente pelo domicílio do autor, facultando também a propositura na 

comarca onde ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Em sendo a 

requerida residente nesta comarca não há que se falar em ausência do 

pressuposto legal para fixação de foro, ressaltando, por fim ser a 

presente demanda via inadequada para se discutir a competência. Ainda, 

em sede de preliminar, o requerido pleiteia pela extinção do processo sem 

julgamento do mérito, sustentando que a parte autora não instruiu a inicial 

com os documentos essenciais à propositura da ação. Estabelece o artigo 

5º, § 1º, alínea “a”, da Lei nº 6.194/74, in verbis: “Art. 5º - O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 

1 o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor 

vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos 

beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a 

liqüidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes 

documentos: (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007). a) certidão de 

óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de 

qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada pela Lei nº 

8.441, de 1992)” No caso dos autos, constata-se que, num juízo de 

cognição sumária, o autor logrou êxito em comprovar tanto o acidente, 

quanto o dano dele decorrente, satisfazendo as exigências estabelecidas 

no artigo acima explicitado. Assim, IMPROCEDE a preliminar de inépcia da 

inicial, pela ausência de documentação imprescindível, sendo imperioso 

destacar que a suficiência dos documentos acostados para a 

comprovação do direito ora pretendido se confundem com o mérito da 

ação, razão pela qual com ele será apreciado. Rejeitadas as preliminares, 

passo a analise do mérito. Alega a autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitado, requerendo indenização 

no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A autora juntou na 

inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e 

Prontuário Médico (ID – 9306733), comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 
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audiência de conciliação (ID - 11151206) atestou que “a periciada 

apresenta incapacidade como média (50%) em tornozelo esquerdo”. A 

análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 08/04/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do tornozelo esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média no tornozelo esquerdo, 

em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, a requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com 

que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data 

do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT proposta por Jessica Cristina Bazete Porto em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais, para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso 

de invalidez permanente parcial do tornozelo esquerdo, corrigido 

monetariamente data do sinistro (08/04/2017) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009792-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MATEUS DA SILVA FILHO (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:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-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 1009792-25.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Fabio Mateus da Silva Filho em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 01/10/2017, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 12695634) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID – 12695627; 12695634; 12695639. Pelo despacho (ID – 

12710936), foi deferido o pedido de justiça gratuita, designada a audiência 

de conciliação e determinada a citação e intimação da parte requerida. 

Conforme (ID – 13387173) foi realizada audiência de conciliação, porém 

restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação 

(ID- 13318163), alega à requerida, preliminarmente, a necessidade de 

alteração do polo passivo da demanda, ausência dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, ausência de requerimento 

administrativo, comprovante de residência em nome de terceiro, ausência 

de documentos essenciais à regulação. A parte autora impugnou a 

contestação (ID – 13981428), reiterando os termos da exordial e 

concordando com o laudo pericial acostado. Manifestação da parte 

requerida a respeito do laudo pericial (ID – 16028012). Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Fabio Mateus da 

Silva Filho em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro 

o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo da demanda, 

ausência dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

ausência de requerimento administrativo, comprovante de residência em 
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nome de terceiro, ausência de documentos essenciais à regulação. 

REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob o 

argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista o documento de id 12695639 e, que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde 

a requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. Acerca da 

ausência de comprovante de residência em nome da parte autora, 

REJEITO tal preliminar, uma vez que o referido documento não consiste em 

pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que nas ações de 

cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é unicamente pelo 

domicílio do autor, facultando também a propositura na comarca onde 

ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Em sendo a requerida 

residente nesta comarca não há que se falar em ausência do pressuposto 

legal para fixação de foro, ressaltando, por fim ser a presente demanda 

via inadequada para se discutir a competência. Ainda, em sede de 

preliminar, o requerido pleiteia pela extinção do processo sem julgamento 

do mérito, sustentando que a parte autora não instruiu a inicial com os 

documentos essenciais à propositura da ação. Estabelece o artigo 5º, § 

1º, alínea “a”, da Lei nº 6.194/74, in verbis: “Art. 5º - O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 

1 o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor 

vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos 

beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a 

liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes 

documentos: (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007). a) certidão de 

óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de 

qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada pela Lei nº 

8.441, de 1992)” No caso dos autos, constata-se que, num juízo de 

cognição sumária, o autor logrou êxito em comprovar tanto o acidente, 

quanto o dano dele decorrente, satisfazendo as exigências estabelecidas 

no artigo acima explicitado. Assim, IMPROCEDE a preliminar de inépcia da 

inicial, pela ausência de documentação imprescindível, sendo imperioso 

destacar que a suficiência dos documentos acostados para a 

comprovação do direito ora pretendido se confundem com o mérito da 

ação, razão pela qual com ele será apreciado. Ainda, REJEITO ausência 

de documentos essenciais à regulação do sinistro, porque estão juntados 

aos autos. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a 

parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 10.125,00 

(dez mil cento e vinte e cinco reais). A parte autora juntou na inicial, além 

da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico (ID –; 

12695634), comprovando o acidente e o atendimento médico após o 

ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação (ID - 

13387173) atestou que o periciado apresenta “invalidez permanente média 

(50%) no tornozelo esquerdo”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 01/10/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do tornozelo esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 
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na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no tornozelo esquerdo, em um 

grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Fabio Mateus da Silva Filho em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente no 

tornozelo esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro 

(01/10/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014005-11.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Cacio Luiz Menezes da Silva em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 17/02/2017, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 6806475) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos (ID – 

6806465; 6806475; 6806480; 6806491). Pela decisão (ID – 7296948) foi 

deferido os benefícios da justiça gratuita, designada audiência de 

conciliação e determinada a citação e intimação da parte requerida. 

Conforme (ID – 9616112) foi realizada a audiência de conciliação, porém 

restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação 

(ID- 9544460), alega à requerida a preliminar de alteração do polo passivo 

da lide e a ausência do requerimento administrativo. A parte autora 

impugnou a contestação (ID – 13840709), reiterando os termos da exordial 

e concordando com o laudo pericial realizado na central de conciliação. 

Conforme id 16056172, a parte requerida se manifestou a respeito do 

laudo pericial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT 

ajuizada proposta por Cacio Luiz Menezes da Silva em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde 

de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação a preliminar de alteração do polo passivo da lide e a 

ausência do requerimento administrativo. Em relação a preliminar de 

retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar 

neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de 

líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar 

no polo passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista o documento de id 6806491 e, que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega 

a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Boletim de Atendimento, 

anexado (ID – 6806475; 6806480), comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 
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sessão de conciliação (ID – 9616112) atestou que O periciado apresenta 

“incapacidade física como leve (25%) na mão direita e intensa (75%) no 

membro inferior direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e 

da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 17/02/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente mão direita, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do valor máximo 

indenizável e para membro inferior direito, o percentual incidente será de 

até 70% (setenta por cento) do valor máximo indenizável. Nesse sentido: 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE 

DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, 

não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas. O 

pagamento do seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das 

lesões sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve na mão direita, em um grau 

de 25% (vinte e cinco por cento) e intensa em membro inferior direito em 

um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), 

equivalente a R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos) e 75% (setenta e cinco por cento) do valor máximo 

indenizável de 70% (setenta por cento), equivalente a 7.087,50 (sete mil 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos) de acordo com que preceitua o 

inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 9.450,00 

(nove mil quatrocentos e cinquenta reais). DA CORREÇÃO MONETÁRIA 

Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS 

MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, 

na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil 

c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste 

caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a 

data do evento danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu 

causa aos danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do 

seguro. No caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, 

aplicável a disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto 

isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Cacio Luiz 

Menezes da Silva em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais 

para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 9.450,00 

(nove mil quatrocentos e cinquenta reais) conforme tabela de percentuais, 

para o caso de invalidez permanente na mão direita e membro inferior 

direito, corrigido monetariamente data do sinistro (17/02/2017) até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016300-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILSON VICENTE CHAGAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016300-21.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Ailson Vicente Chagas em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 08/05/2014, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 7338415) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID – 7338442; 7338458; 7338423; 7338415; 7338451; 7338479; 

7338444. Pelo despacho (ID – 7345574), foi designada a audiência de 

conciliação, determinada a citação e intimação da parte requerida e 

deferido o pedido de justiça gratuita. Conforme (ID – 10203355), foi 

realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como 

foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID. 10207640), alega a 

requerida a preliminar de alteração do polo passivo e ausência de 

requerimento administrativo prévio. Impugnação à contestação conforme id 

12010579, reiterando os termos da exordial. Manifestações da parte 

requerida, concordando com o conteúdo do laudo médico (ID – 16322181). 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se 

de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Ailson 

Vicente Chagas em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 125 de 327



autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a 

preliminar de alteração do polo passivo e ausência de requerimento 

administrativo prévio. REJEITO a preliminar de ausência de interesse 

processual sob o argumento de que não houve conclusão do pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde 

a requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. Rejeitadas a 

preliminar, passo a análise do mérito. Alega o autor, em síntese, que 

sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitado, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim 

de Ocorrência, boletim de atendimento médico, comprovando o acidente e 

o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada 

em sessão de conciliação ID. 10203355, atestou que “o periciado 

apresenta incapacidade permanente média (50%) no joelho esquerdo”. A 

análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz 

jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça 

sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme a edição da 

Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do 

seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, a 

possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 08/05/2014, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do joelho esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média no joelho esquerdo, em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, a requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com 

que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data 

do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT proposta por Ailson Vicente Chagas em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso 

de invalidez permanente parcial intensa do joelho esquerdo, corrigido 
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monetariamente data do sinistro (08/05/2014) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003165-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QUELEN APARECIDA MARTINS 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))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003165-05.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Quelen Aparecida Martins da Silva em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 10/10/2017, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 11737797) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos (ID – 

11737791/11737795/11737797/11737798/11737803). Pela decisão (ID – 

12395033) foi deferido os benefícios da justiça gratuita, designada 

audiência de conciliação e determinada a citação e intimação da parte 

requerida. Manifestação da parte requerida (ID – 12987954) requerendo a 

habilitação nos autos. Conforme consta no (ID – 13355794) foi realizada a 

tentativa de audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como 

foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID – 13609060) suscitou a 

requerida em sede de preliminar da necessidade de alteração do polo 

passivo da ação, da inépcia da inicial – da necessidade de realização de 

pedido administrativo anterior. A parte autora impugnou a contestação (ID 

– 15155413) reiterando os termos da exordial, bem como manifestou ser 

favorável com relação ao laudo pericial. Manifestação da parte requerida 

(ID – 19245229), com relação ao laudo pericial. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada proposta por Quelen 

Aparecida Martins da Silva em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, a requerida suscitou em sede de 

contestação a preliminar de alteração do polo passivo da ação, da inépcia 

da inicial – da necessidade de realização de pedido administrativo anterior. 

Rejeito a preliminar de retificação do polo passivo, afirmando que deveria 

constar neste a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos 

consórcios, pois, a demandada é parte legítima para figurar no pólo 

passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar da ausência do requerimento 

administrativo, porque está juntado (ID – 11737803). Rejeitadas as 

preliminares, passo a analise do mérito. Alega a autora, em síntese, que 

sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitado, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). A autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim 

de Ocorrência e Boletim de atendimento médico (ID – 

11737797/11737798), comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em audiência de 

conciliação (ID - 13355794) atestou que “a periciada apresenta 

incapacidade como média (50%) em tornozelo direito”. A análise conjunta 

dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 
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não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 10/10/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do tornozelo direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média no tornozelo direito, em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, a requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com 

que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data 

do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT proposta por Quelen Aparecida Martins da Silva em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais, para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso 

de invalidez permanente parcial do tornozelo direito, corrigido 

monetariamente data do sinistro (10/10/2017) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024818-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELITO FERREIRA DE SOUSA (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))

Outros Interessados:

SEGURADORA LÍDER (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024818-97.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Nelito Ferreira de Sousa em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 02/06/2017, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 9398410) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos (ID – 

9398407/ 9398408/9398409/9398410/9398411/9398412). Pela decisão (ID 

– 9436583) foi deferido os benefícios da justiça gratuita, designada 

audiência de conciliação e determinada a citação e intimação da parte 

requerida. Manifestação da parte requerida (ID- 10927318), requerendo a 

habilitação nos autos. Conforme consta no (ID – 11148700) foi realizada a 

tentativa de conciliação entre as partes, restando infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID – 11267403) suscitou a 

requerida em sede de preliminar da necessidade de alteração do polo 

passivo da ação, da carência da ação pela falta de interesse de agir, pela 

ausência do requerimento administrativo, pelo boletim de ocorrência sem 

validade – não averiguação dos fatos e pela ausência do laudo do IML. A 

parte autora impugnou a contestação (ID – 14252193), reiterando os 

termos da exordial, bem como manifestou ser favorável com relação ao 

laudo pericial. Manifestação da parte requerida (ID – 16296611), com 

relação ao laudo pericial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório – DPVAT ajuizada proposta por Nelito Ferreira de Sousa em 

face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, a 

requerida suscitou em sede de contestação a preliminar de alteração do 

polo passivo da ação, pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo, pelo boletim de ocorrência sem validade – não 

averiguação dos fatos e pela ausência do laudo do IML. Rejeito a 

preliminar de retificação do polo passivo, afirmando que deveria constar 

neste a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, 

a demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 
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PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar da ausência do requerimento administrativo, porque está juntado 

(ID – 9398410). REJEITO a preliminar de Carência de Ação por invalidade 

do Boletim de Ocorrência, pois embora a seguradora recorrente tenha 

alegado em sede de preliminar de carência de ação, a invalidade do 

boletim de ocorrência, para a comprovação dos fatos alegados na inicial, 

não se trata de questão preliminar, mas matéria relativa à de prova 

documental e, portanto, atinente ao mérito da demanda. IMPROCEDE a 

preliminar de ausência do Laudo do IML, pois a não elaboração de laudo 

pelo IML, não impede que, em momento posterior, seja determinado pelo 

juízo, ex officio ou a requerimento da parte, produção de prova pericial por 

perito médico, a fim de complementar o laudo ou contrapô-lo. Rejeitadas as 

preliminares, passo a analise do mérito. Alega o autor, em síntese, que 

sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitado, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim 

de Atendimento Médico e Boletim de Ocorrência (ID – 9398408 e 9398410), 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em audiência de conciliação (ID - 

11148700) atestou que “o periciado apresenta incapacidade como intensa 

(75%) em ombro esquerdo”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 02/06/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do ombro esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média no ombro esquerdo, em 

um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de 

acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74, totalizando R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da 

data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Nelito Ferreira de Sousa em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente parcial do ombro esquerdo, corrigido 

monetariamente data do sinistro (02/06/2017) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1045804-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA OLIVEIRA DE JESUS (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON
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da Capital GABINETE Autos nº 1045804-04.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Marilza Oliveira de Jesus em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 15/06/2019, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 24865366) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID –24862993; 24863017; 24863384; 24863387; 24863910; 

24863916; 24863930; 24863932; 24864913; 24864918; 24864932; 

24865366; 24866324; 24878430; 24878432. Pelo despacho (ID – 

24937501), foi deferido o pedido de justiça gratuita, designada a audiência 

de conciliação e determinada a citação e intimação da parte requerida. 

Conforme (ID – 26379778) foi realizada audiência de conciliação, porém 

restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação 

(ID – 26552345), alega à requerida, preliminarmente, a necessidade de 

alteração do polo passivo da demanda, adequação do valor da causa e a 

ausência de requerimento administrativo prévio. A parte autora impugnou a 

contestação (ID – 27247036), reiterando os termos da exordial. 

Manifestação da parte autora a respeito do laudo pericial (ID – 27247749). 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se 

de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por 

Marilza Oliveira de Jesus em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo da demanda, 

adequação do valor da causa e a ausência de requerimento administrativo 

prévio. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a 

requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. No que tange ao alegado da 

necessidade de adequação do valor da causa, em que pese ter sido 

indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita qualquer 

argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão pela qual 

não o recebo como preliminar, mas como argumento do julgamento do 

mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação 

de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico (ID –; 24865366; 

24866324), comprovando o acidente e o atendimento médico após o 

ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação (ID - 

26379778) atestou que a periciada apresenta “invalidez permanente média 

(50%) em membro inferior direito”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 15/06/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 
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causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior direito, em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, a requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Marilza Oliveira de Jesus em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 4.725,00 

(quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro inferior 

direito, corrigido monetariamente data do sinistro (15/06/2019) até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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Processo Número: 1015558-93.2017.8.11.0041
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015558-93.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Jatanael Apolinario de Mourais e Sousa em face de Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave 

acidente de trânsito, ocorrido em 15/05/2017, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 7265756) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos (ID – 

7265740/ 7265756/7265773). Pela decisão (ID – 7304389) foi deferido os 

benefícios da justiça gratuita, designada audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. O autor 

manifestou-se no (ID – 9173405) requerendo a juntada do requerimento 

administrativo. Manifestação da parte requerida (ID- 9973025), requerendo 

a habilitação nos autos. Na contestação (ID – 10063815) suscitou a 

requerida em sede de preliminar da necessidade de alteração do polo 

passivo da ação, da carência da ação pela falta de interesse de agir, pela 

ausência do requerimento administrativo. Conforme consta no (ID – 

10110980), foi realizada a tentativa de conciliação entre as partes, 

restando infrutífera. A parte autora impugnou a contestação (ID – 

10220613), reiterando os termos da exordial. Manifestação da parte 

autora (ID – 10220623), requerendo a produção de prova pericial. Pela 

decisão (ID – 14843521) o feito foi saneado, afastadas as preliminares, 

sendo fixado como ponto controvertido a ocorrência dos danos alegados 

(deformidade, incapacidade laborativa), extensão do dano sequela, nexo 

de causalidade, culpabilidade, grau de culpabilidade e condições/porte 

econômico das partes. Sendo determinada a produção de prova pericial. 

Laudo pericial foi anexado (ID – 15311418), sobre o qual as partes foram 

intimadas para manifestarem. As partes manifestaram-se com relação ao 

laudo pericial (ID – 15312398 e 15724253). A parte requerida apresentou o 

comprovante de pagamento dos honorários periciais conforme consta no 

(ID – 15446087). Alvará expedido para o perito- ID. 16144847. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação 

de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada proposta por 

Jatanael Apolinario de Mourais e Sousa em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Alega o autor, em síntese, que sofreu acidente de 

transito, restando parcialmente incapacitado, requerendo indenização no 

valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, 

além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de 

Atendimento Médico (ID – 7265756 e 7265773), comprovando o acidente e 

o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada 

(ID - 15311418) atestou que “o periciado apresenta incapacidade como 

intensa (75%) em ombro direito”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 15/05/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 131 de 327



11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do ombro direito, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média no ombro direito, em um 

grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de 

acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74, totalizando R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da 

data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Jatanael Apolinario de Mourais e Sousa 

em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condenar a 

requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos 

e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial do ombro direito, 

corrigido monetariamente data do sinistro (15/05/2017) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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Processo Número: 1006121-91.2018.8.11.0041
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006121-91.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais ajuizada por Ivanete Batista da Silva Gomes em desfavor de 

Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico. Sustenta a parte autora 

usuária dos serviços prestados pela requerida, desde o ano 2000, sendo 

que no mês de junho do ano de 2017 a autora foi diagnosticada com 

“fragmentos de pólipo endometrial com hiperplasia complexa sem apatias 

em um dos fragmentos e com foco de apatias em outro fragmento”, sendo 

necessária a realização de cirurgia para a retirada do útero. Aduz que em 

outubro/2017, quando se encontrava no centro cirúrgico para a realização 

do procedimento, o coração da autora apresentou arritmia, pressão 

arterial baixa, sendo necessária a sua reanimação. Relata que foi 

diagnosticada com arritmia ventricular isolada e bigeminada moderada, 

sendo submetida ao procedimento de ablação por cateter, o que não foi 

satisfatório. Após a realização de outro procedimento, o resultado 

permaneceu negativo. Informa que após os resultados, foi encaminhada 

para a realização de procedimento na Cidade de São Paulo/SP, com o 

profissional Dr. Angelo de Paola, todavia, ao solicitar autorização junto a 

requerida, a mesma orientou que a autora custeasse as despesas e, 

posteriormente, apresentasse as notas fiscais para possível 

ressarcimento. Diante do exposto, requer o julgamento procedente da 

ação a fim de declarar nulas todas as cláusulas contratuais que prevejam 

a exclusão do tratamento necessário para a Autora, bem como seja 

declarada a legalidade no fornecimento dos medicamentos e/ou tratamento 

prescrito pelo médico assistente da Autora, tornando definitiva a tutela 

provisória antes concedida para que a requerida seja condenada a 

custear e/ou autorizar todo e qualquer tratamento, procedimento, 

medicamento, material e insumos prescritos pelo médico assistente, na 

quantidade e prescrição que o médico indicar como necessária. Requer, 

ainda, reparação de danos morais no valor de R$ 30.000,00 (Trinta mil 

reais) Deu à causa o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) Decisão Inicial 

ID 13042226, que deferiu o pedido liminar. Contestação Unimed Cuiabá – 

Cooperativa de Trabalho Médico conforme ID 14465282. Impugnação 

conforme ID 14465282. O feito foi saneado conforme ID 15621537, e as 

partes foram intimadas para informarem as provas que ainda pretendem 

produzir, tendo sido designada audiência de instrução (ID 17771955), que 

ocorreu conforme termo ID 20655816, tendo a parte autora apresentado 

memoriais escritos (ID 21068103). Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação Ordinária promovida por 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada 

por Ivanete Batista da Silva Gomes em desfavor de Unimed Cuiabá – 

Cooperativa de Trabalho Médico, pretendendo a declaração de obrigação 

de fazer e declaração de abusividade de cláusula, condenação em danos 

morais. Não há necessidade de dilação probatória, razão pela qual passo 

ao julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil), eis que o feito versa eminentemente sobre matéria de direito, 

mostrando-se suficiente para seu deslinde a prova documental carreada 

aos autos. Sustenta o autor que ante a gravidade de seu caso procurou 

um médico especializado para tratar o seu estado de saúde. A cláusula IX 

do mencionado instrumento preconiza acerca do atendimento fora da área 

de atuação e indica que a requerida somente estaria obrigada a arcar com 

os custos semelhantes aos previstos em suas tabelas. A mesma cláusula 

não prevê internações ou cirurgias em hospitais que utilizem tabela 

própria, ou seja, tabela de alto custo. É cediço que vigora nas relações 

contratuais, o princípio da pacta sunt servanda, segundo o qual 

estabelece que o contrato faz lei entre as partes que, apesar deste ter 

sido relativizada pelo CDC, continua em plena vigência. O Código de 

Defesa do Consumidor tem que coexistir em harmonia com os princípios 

contratuais, de forma que a sua incidência não gere onerosidade 

excessiva a uma das partes, já que os contratos são realizados, em geral, 

diante da boa-fé dos contratantes. Nesse sentido a jurisprudência: 

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO 

CONCESSIVA DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES – NÃO PREVISÃO 

NO CONTRATO ENTRE SEGURADO E SEGURADOR – OBSERVÂNCIA DA 

PACTA SUNT SERVANDA – RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME – 

1. É valido aclarar para a importância do equilíbrio que deve existir entre o 

princípio da Pacta Sunt Servanda e as prescrições do Código de Defesa 

do Consumidor. Clara é, nos dias atuais, a importância do Diploma legal 

Consumerista, posto proteger a figura do consumidor, na maior parte das 

vezes hipossuficiente, contra os abusos advindos dos negócios jurídicos 

realizados com as empresas. Todavia, o paradigma de que os 
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Contratos/Acordos devem ser cumpridos não perde sua validade. Do 

contrário: observada a boa-fé dos contratantes e a razoabilidade das 

cláusulas contratuais, a avença deve ser cumprida em sua integralidade. 

2. É justamente o que ocorre no caso em tela: é comum, dentro dos 

contratos de Plano de Saúde, existirem uma série de categorias, níveis, 

onde cada qual dá cobertura a um determinado número de serviços 

especificados, excluindo outros, e, por isso, apresentando valores 

diferentes, posto acarretarem gastos diferentes para a Seguradora. Na 

presente lide, fica claro que o Contrato excluiu os serviços de hemodiálise 

e diálise peritonial, não podendo, destarte, a Agravante requerer cobertura 

de serviço da qual não contratou inicialmente. É nítida a prevalência, então, 

da Pacta Sunt Servanda, já que, o contrato, realizado de boa-fé, foi claro 

ao excluir os serviços acima referidos, não podendo, assim, serem 

cobrados, o que acarretaria excessiva onerosidade para uma das partes, 

no caso a ora Agravada. 3. Recurso improvido à unanimidade”. (TJPE – 

AgRg 101137-8/01 – Rel. Des. Bartolomeu Bueno de Freitas Morais – DJPE 

15.01.2004) Assim, todas as cláusulas e condições convencionadas no 

contrato haverão de ser seguidas pelas partes, devendo estas cumpri-las 

de forma mais fiel possível. É certo que a requerida não está obrigada a 

cobrir um serviço, o qual não foi contratado inicialmente, mas também esta 

não pode se furtar a cumprir a sua obrigação contratual. Como dito linhas 

volvidas, verifica-se que os Hospitais HCOR/SP constam de tabela de alto 

custo, ou seja, evidente que a requerida não tem obrigação alguma em 

cobrir o serviço médico-hospitalar realizado no mencionado hospital. 

Nesse sentido a Jurisprudência: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE 

SAÚDE - ÁREA DE COBERTURA - PREVISÃO EXPRESSA DE EXCLUSÃO 

DA COBERTURA EMHOSPITAIS COM TABELA PRÓPRIA/ALTO CUSTO - 

RESTRIÇÃO DE USO - REEMBOLSO NOS TERMOS CONTRATADOS - 

LIMITAÇÃO AO DIREITO DO CONSUMIDOR - POSSIBILIDADE - 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 12, VI DA LEI 9656/98 - INEXISTÊNCIA DE DANO 

MORAL - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. A limitação da 

área de cobertura do plano de saúde é possível quando atendidos os 

pressupostos legais e haja previsão clara, precisa e destacada no 

contrato, conforme autoriza o artigo 12, VI da Lei n.º 9656/98. Nos termos 

do artigo 12, inciso VI, da Lei dos Planos de Saúde, é determinado o 

reembolso de todos os tipos de produtos e serviços médicos, nos limites 

das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário 

com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência. Em 

havendo hospitais credenciados para atendimento e tendo o contratante 

optado por local fora da área de cobertura do plano convencionado, o 

ressarcimento se dará de acordo com a tabela da contratada, sob pena de 

haver desequilíbrio contratual.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL – 

Apelação nº. 0009202-46.2010.8.11.0041, Rel. DESA.MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, j. 29/02/12) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS CUMULADA COM DANOS 

MORAIS – DESPESAS MÉDICAS DE TRATAMENTO EM HOSPITAL DE ALTO 

CUSTO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO – IMPOSSIBILIDADE - CLÁUSULA 

CONTRATUAL DE EXCLUSÃO DE COBERTURA – RESTRIÇÃO LEGAL E 

NÃO ABUSIVA –SENTENÇA REFORMADA – DANO MORAL AFASTADO - 

AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO DO PLANO DE SAÚDE PROVIDO E DO 

AUTOR DA AÇÃO PREJUDICADO. Conquanto a relação contratual é 

amparada pelo Código de Consumidor, a cláusula que exclui a 

cobertura/ressarcimento de tratamento em hospital de alto custo é 

expressa, lícita e não abusiva. Por derradeiro, ouso em afirmar que resta 

indubitável que o autor agiu de forma consciente ao buscar tratamento em 

hospital de alto custo não conveniado com o plano contratado, quando 

havia outros estabelecimentos em condições de atendê-lo, sobretudo 

quando o tratamento, inclusive, já estava devidamente autorizado. Inexiste 

dano moral quando a negativa doplano do saúde na 

cobertura/ressarcimento de despesas médicas realizadas em hospital de 

alto custo, não conveniado, tem escopo no cumprimento de cláusula 

contratual.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL – Apelação nº. 

0005895-67.2011.8.11.0003, Rel. DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. 

24/09/2013) No entanto, entendo que a requerida deverá efetuar o 

reembolso dos gastos realizados pelo autor, se responsabilizando pelas 

despesas até o limite previsto expressamente em contrato, segundo a 

tabela pactuada. Importante ressaltar que a Lei nº 9.656/98, que dispõe 

sobre planos de saúde, estabelece no artigo 12 a possibilidade de 

limitação da cobertura assistencial, prevendo, mesmo nos casos de 

urgência e emergência, que o reembolso das despesas seja efetuado 

dentro dos limites contratuais, e segundo a relação de preços de serviços 

médicos e hospitalares praticados pelo respectivo plano, senão vejamos: 

“Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos 

de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações 

previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas 

amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 

10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) VI - reembolso, em 

todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o 

desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas 

efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de 

urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos 

serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas 

operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e 

hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo 

máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada;” 

Destaco também que não há ofensa ao CDC, vez que as cláusulas que 

implicam limitação ao direito dos usuários foram expressamente 

consignadas no contrato em questão, conforme artigo 54 da Lei nº 

8.078/90. O fato de haver contrato de adesão, por si só, não permite ao 

Judiciário subverter as cláusulas contratuais ou, ainda, considerá-las 

imprestáveis. O autor ao contratar, aceitou a limitação, submetendo-se a 

ela voluntariamente, pois é consabido que a liberdade de contratar está 

veementemente fundada no princípio da autonomia da vontade, pois 

consiste no poder de ajustar livremente como melhor lhe agradar, mediante 

acordo de vontades, os contratos que atinjam o fim colimado. Assim, a 

meu sentir, não houve qualquer ato ilícito por parte da requerida ao negar 

a cobertura do tratamento em Hospital não credenciado, pois garantido 

está, como já dito alhures, o reembolso das despesas efetuadas pelo 

autor, no limite do contrato firmado, levando-se em consideração que os 

serviços médico-hospitalares foram prestados fora da área de atuação do 

plano de saúde. Nesse sentido a Jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – DESPESAS MÉDICAS E 

HOSPITALARES - PLANO DE SAÚDE - CUSTEIO DE TRATAMENTO EM 

HOSPITAL QUE NÃO FAZ PARTE DA RELAÇÃO DE CREDENCIADOS – 

SITUAÇÃO DE URGÊNCIA QUE AUTORIZA INTERVENÇÃO IMEDIATA EM 

NOSOCÔMIO NÃO CONVENIADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

INVERSÂO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ficando comprovado que o quadro 

clínico apresentado pelo paciente configurava situação de urgência, 

perfeitamente possível a realização de intervenção cirúrgica por 

nosocômio não conveniado, fazendo o paciente jus ao reembolso das 

despesas hospitalares realizadas em hospital não conveniado ao plano de 

saúde. 2. O descumprimento contratual por si só não enseja indenização 

por danos morais”(TJMT - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Apelação nº. 

0008739-58.2009.8.11.0003 – Rondonópolis, Rel. DES.JOÃO FERREIRA 

FILHO, j. 09/07/2013) Assim, o pedido referente a declaração de 

abusividade das cláusulas contratuais indicadas na inicial, não merece 

acolhida Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no 

processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta 

sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em 

obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto 

isso, nos termos do art. 487, I, c/c o art. 355, I, ambos do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizada por Ivanete Batista da Silva Gomes em 

desfavor de Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico. Torno sem 

efeito a liminar concedida. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais além dos honorários advocatícios que 

fixo em 10% do valor da causa, cuja execução torno suspensa em razão 

da gratuidade concedida. Transitado em julgado, não havendo outros 

requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de 

estilo. Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1031600-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR CORDEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY ANTONIO FERREIRA DE PINHO OAB - MT9178-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-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 1031600-86.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Danos Morais ajuizada por 

Ivanir Cordeiro da Costa em desfavor de GEAP – Autogestão em Saúde. 

Sustenta a parte autora que é usuária dos serviços prestados pela 

requerida, sendo diagnosticada com câncer de mama, com metástase 

óssea, tumor luminal B com receptores de estrógeno positivo 100%. Aduz 

que houve prescrição médica para a utilização de medicamento, todavia, a 

requerida, por considerar ser o insumo de alto custo, negou a viabilização 

do mesmo. Diante disso, requer o julgamento procedente da ação a fim de 

que a requerida seja compelida a fornecer o medicamento Ibrance – 

Palbociclibe, indenizando a autora pelos danos morais sofridos em R$ 

40.000,00 (quarenta mil reais). Pela decisão ID 15752832, foi deferida a 

antecipação de tutela a fim de que seja imediatamente autorizado e 

fornecido todos os medicamentos e procedimentos médicos requeridos e 

necessários, conforme prescrição médica. O requerido apresentou 

contestação conforme ID 16007246, acompanhado de documentos. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação conforme ID 

18798892. O feito foi saneado conforme ID 22363437, tendo as partes 

pugnado pelo julgamento antecipado da lide. Os autos vieram conclusos. É 

o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

com Danos Morais ajuizada por Ivanir Cordeiro da Costa em desfavor de 

GEAP – Autogestão em Saúde. Profiro o julgamento antecipado da lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de 

outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Pois bem. Conquanto seja lícito a 

empresa prestadora de serviços de saúde estabelecer limites em seus 

contratos, trata-se de relação de consumo, no qual o contrato deve ser 

interpretado de maneira mais favorável ao consumidor e de modo a não 

comprometer sua natureza e finalidade. Aliás, a jurisprudência do STJ é 

firme quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos 

contratos de plano de saúde, de maneira que irrelevante a discussão 

acerca da aplicação ou não das disposições contidas na Lei n. 9.656/98. 

Nesse sentido: "Afigura-se desinfluente a discussão acerca da aplicação 

das disposições contidas na Lei n. 9.656/1998 na hipótese de as 

cláusulas contratuais serem analisadas em conformidade com as 

disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor." (STJ - AgRg 

no AREsp 273.368/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 

21/02/2013, DJe de 22/03/2013). Aliás, cuida-se a questão de matéria 

sumulada: “Súmula 469 do STJ: Aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor aos contratos de plano de saúde.” Por sua vez, não é 

possível recusar o tratamento na forma como prescrito pelo médico 

responsável pelo tratamento, nem, tampouco, estabelecer limites ou outras 

alternativas menos dispendiosas. Uma vez reconhecida a cobertura ao 

tratamento da enfermidade do paciente, não vinga a negativa a seu 

adequado tratamento prescrito por médico habilitado, sob pena de 

inviabilizar o objeto do próprio contrato, que é a preservação da vida e 

saúde do consumidor, em clara afronta ao artigo 51, § 1º, II, da Lei nº 

8078/90. Nesses termos, todo o medicamento necessário ao sucesso do 

tratamento deve ser fornecido pela operadora de planos de saúde 

(interpretação “a contrario sensu” do artigo 10, inciso VII, da Lei nº 

9656/98). A requerida se recusou a proporcionar o remédio, defendendo 

estar amparada na Cláusula XI do contrato, bem como no art. 10 da Lei n. 

9.656/98, que exclui expressamente o "fornecimento de medicamentos 

para tratamento domiciliar", Todavia a negativa afronta diretamente o 

entendimento pacífico do STJ de que o plano de saúde pode estabelecer 

as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado 

para a cura de cada uma delas (AgRg no Ag 1350717/PA, DJe de 

31/03/2011). Nesse sentido: CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. REEXAME DA 

ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RECONHECIDA. INCIDÊNCIA 

DA SÚMULA Nº 7/STJ. PRECEDENTES. 1. O Superior Tribunal de Justiça 

orienta que cabe reparação econômica em razão da abusividade de 

cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde 

ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as 

doenças que terão cobertura, mas não a terapêutica indicada por 

profissional habilitado na busca da cura. (...) 3. Agravo regimental não 

provido. (AgRg no AREsp nº. 531.170 / MG, 3ª Turma/STJ, Rel. Min. Moura 

Ribeiro, julgado em 20/11/2014, DJe de 03/12/2014) No entanto, o quadro 

clínico do paciente é grave e segundo relatório médico ID 15495377 “este 

tratamento tem grande impacto em ganho de sobrevida global, quando 

comparado com pacientes que não utilizaram este medicamento 

palbociclibe (Ibrance) no Estudo Paloma 2, morreram mais cedo, sendo 

indispensável sua utilização no quadro clínico geral”. Diante desse 

contexto, a recusa da requerida sob o fundamento acima mencionado fere 

a própria natureza da avença, em afronta ao disposto ao art. 51, § 1º, II, 

do CDC, e à Lei nº 9.656/98. É abusiva e tida por nula a cláusula que 

implica em renúncia antecipada ao objeto do contrato ou que coloca o 

consumidor em extrema desvantagem perante o fornecedor, 

desequilibrando a relação contratual e violando o princípio da eticidade. 

Precedente do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTO DESTINADO À QUIMIOTERAPIA MINISTRADA EM 

AMBIENTE DOMICILIAR. RECUSA. CLÁUSULA ABUSIVA. INEXISTÊNCIA DE 

AFRONTA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. DECISÃO 

RECORRIDA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 

83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.(...)3. Na espécie, o posicionamento 

adotado na decisão do Tribunal de origem coincide com a jurisprudência 

desta Corte Superior, no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que 

exclui da cobertura do plano de saúde o fornecimento de medicamento 

para quimioterapia tão somente pelo fato de ser ministrado em ambiente 

domiciliar. 4. A aplicação da jurisprudência do STJ ao caso concreto não 

equivale à declaração de inconstitucionalidade ou negativa de vigência de 

lei ou ato normativo de Poder Público, razão pela qual não há falar em 

desrespeito à cláusula de reserva de plenário (art.97 da CF) ou à Súmula 

Vinculante n. 10 do STF.5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 410.288/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 01/09/2014) Como visto, a 

requerida descumpriu os termos avençados, sendo abusiva a sua recusa 

e por consequência cabível reparação por dano moral. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL. PLANO DE SAÚDE. ILEGALIDADE DA NEGATIVA 

DE COBERTURA A CIRURGIA DE TRANSPLANTE DE MEDULA. DANO 

MORAL CONFIGURADO. 1.- É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção 

no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de 

recusa pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que 

estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar 

comportamento abusivo, sem que, para tanto, seja necessário o reexame 

de provas. 2.- Agravo Regimental improvido. ( AgRg no AREsp 305316 / 

SPAGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM ECURSO 

ESPECIAL2013/0055253-0 Rel. Min SIDNEI BENETI, T3 , Dje 14/05/2013). 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. 

NEGATIVA DE COBERTURA INTEGRAL. STENTS. PRÓTESE NECESSÁRIA 

AO SUCESSO DO TRATAMENTO MÉDICO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 

CO-PARTICIPAÇÃODO SEGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Nos 

termos da jurisprudência reiterada 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" (REsp 

657717/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 12/12/2005). 2. A inovação 

de tese recursal, em sede de agravo regimental, revela-se inapropriada e 

configura argumentação deficiente a ensejar, de forma inarredável, a 

inteligência do enunciado da Súmula 284/STF. 3. Agravo regimental a que 

se nega provimento com aplicação de multa. (AgRg no REsp 1235440 / RS 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2011/0026809-7 

Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) Órgão Julgador T4 - 

QUARTA TURMA Data do Julgamento 05/09/2013 Data da 

Publicação/Fonte DJe 16/09/2013) Ademais, cumpre frisar que a escolha 

do tratamento a ser ministrado ao paciente está adstrita ao arbítrio do 

profissional por ele eleito, não cabendo à operadora de planos de saúde 

opinar acerca de sua adequação. Realça-se que a integridade da vida e 

da saúde é direito fundamental insculpido nos artigos 5º e 6º da 

Constituição Federal e mais, o caso revela a urgência por se tratar de 

doença que, se não tratada imediatamente pode levar a morte em um curto 

espaço de tempo. Importante realçar uma vez mais que quem decide a 

forma de tratamento é o médico responsável pela paciente, que, in casu, 

procedeu à prescrição correspondente à patologia do requerente, 

corroborando, mais uma vez, o seu direito em receber integralmente e sem 

restrições o que necessita. Nesse sentido: "MANDADO DE SEGURANÇA – 

Fornecimento de medicamento – Preliminar de ausência de interesse 

processual afastada – Priorização do direito à saúde – Dever do Estado 
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que se constata de plano, em face do que dispõe o art. 196 daConstituição 

Federal – A responsabilidade na escolha do tratamento adequado ao 

paciente é única e exclusivamente do médico que o acompanha – 

Preliminar afastada e recurso provido." "MANDADO DE SEGURANÇA – 

Medicamento – Liminar concedida – Resistência da entidade pública em 

fornecer medicamentos para pessoa idosa, que necessita de 

medicamentos de uso contínuo – Presentes os requisitos para a 

concessão – Verossimilhança dos fatos articulados na exordial e prova 

documental inequívoca – Atribuição do Sistema Único de Saúde do Estado 

de assistência clínica integral, inclusive medicamentos – Inteligência do 

disposto nos artigos 196 da Constituição Federal e 219 da Estadual – 

Jurisprudência dominante que estabelece o dever inarredável do Poder 

Público – Concessão mantida – Reexame necessário desacolhido." 

Reexame Necessário nº 3012145-30.2013.8.26.0405 – Des. Rebouças de 

Carvalho. J.V. em 06/02/2015. (TJSP, APL 00068852820138260114 SP 

0006885-28.2013.8.26.0114, Relator(a): Moreira de Carvalho, 9ª Câmara 

de Direito Público, Julgamento: 14/10/2015) Já em relação aos danos 

morais, a jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa 

indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a 

cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou 

contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por 

agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do 

beneficiário. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL. 

PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR. 

PARTO. CARÊNCIA. DESCABIMENTO. PORTABILIDADE. DANO MORAL. 

CONFIGURADO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. 

Ocorrendo a portabilidade do plano de saúde e verificando-se que foram 

cumpridos todos os requisitos legais previstos no artigo 3º da Resolução 

Normativa nº 186/2009 da ANS, conclui-se que, ocorrendo a migração do 

plano inicial após mais de dois anos de contratação, o que 

necessariamente engloba o prazo de 300 (trezentos) dias de carência 

exigido pela Lei nº 9.656/98, a cobertura de parto no novo plano de saúde 

era possível, sendo abusiva a negativa. 2. Patente a responsabilidade do 

plano de saúde quanto ao dever de indenizar, pois a recusa injustificada 

de cobertura médico-hospitalar gera angústia e intranquilidade, frustrando 

a legítima expectativa da requerente quanto à cobertura, além de atentar 

contra os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde. 

3. Afixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve 

levar em consideração os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de forma a atender ao 

caráter compensatório e ao mesmo tempo desestimular a prática de novas 

condutas pelo agente causador do dano. 4. Recurso conhecido e 

desprovido. (TJ-DF - APC: 20120111718624 , Relator: SANDOVAL 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/05/2015, 5ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 26/05/2015 . Pág.: 262) Ao arbitrar a 

indenização por danos morais, deve-se observar a condição pessoal da 

vítima, a capacidade econômica do ofensor, a natureza e a extensão da 

dor moral ocasionada por ato injusto de outrem, a fim de atingir seu 

objetivo, qual seja, a compensação do lesado e a punição do ofensor. 

Nesse rumo, em atenção aos princípios de moderação e da razoabilidade, 

fixo a condenação da requerida no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque 

desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 

489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao 

comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 

487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação de 

Obrigação de Fazer com Danos Morais ajuizada por Ivanir Cordeiro da 

Costa em desfavor de GEAP – Autogestão em Saúde. e torno definitiva a 

tutela antecipada concedida conforme ID 15752832 que determinou à 

requerida que garanta a cobertura ao autor de tratamento com o 

fornecimento do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo 

tratamento do autor, na quantidade e pelo prazo que se fizerem 

necessários para fazer frente à sua enfermidade, bem como os demais 

prescritos pelo médico responsável. Condeno a requerida ao pagamento 

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

monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de 

juros de 1% ao mês a partir da citação. Condeno, ainda, a requerida ao 

pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, 

que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 

2º do CPC. Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário 

da condenação, manifeste o autor o interesse na execução da sentença, 

no prazo de 10 (dez) dias. Não havendo manifestação, arquivem-se os 

autos com as baixas e comunicações de estilo. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010317-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA DOS SANTOS CARVALHO (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))

Outros Interessados:

SEGURADORA LÍDER (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010317-07.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT ajuizada 

por Lorena dos Santos Carvalho em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 16/12/2017, conforme Certidão de Ocorrência 

anexado (ID - 12785462) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos (IDS – 

12785404/12785420/12785430/12785442/12785455/12785462/12785473/

12785496). Pela decisão (ID - 12990753), foi deferido os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Na contestação (ID – 13874834), 

alega à requerida a preliminar da necessidade de alteração do polo 

passivo da ação, da inépcia da inicial pela ausência de documentos 

essenciais à regulação do sinistro e a ausência do requerimento 

administrativo. Conforme consta no (ID – 13887693) foi realizada a 

tentativa de conciliação entre as partes, restando infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. A autora manifestou-se em impugnação, 

reiterando os termos da exordial, bem como manifestou com relação ao 

laudo pericial (ID – 15164884 e 15165140). A decisão no (ID – 15870444) 

determinou a intimação da parte requerida para manifestar-se a respeito 

do laudo pericial, bem como cumpriu o determinado (ID – 16568783). Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT ajuizada por Lorena 

dos Santos Carvalho em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficientes para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a 

preliminar de alteração do polo passivo da ação, da inépcia da inicial pela 

ausência de documentos essenciais à regulação do sinistro e a ausência 

do requerimento administrativo. Rejeito a preliminar de retificação do polo 

passivo, afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a 

esta a função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte legítima 

para figurar no pólo passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 
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cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. Ainda, em sede de preliminar, o 

requerido pleiteia pela extinção do processo sem julgamento do mérito, 

sustentando que a parte autora não instruiu a inicial com os documentos 

essenciais à propositura da ação. Estabelece o artigo 5º, § 1º, alínea “a”, 

da Lei nº 6.194/74, in verbis: “Art. 5º - O pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1 o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liqüidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: (Redação dada pela 

Lei nº 11.482, de 2007). a) certidão de óbito, registro da ocorrência no 

órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso 

de morte; (Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992)” No caso dos autos, 

constata-se que, num juízo de cognição sumária, o autor logrou êxito em 

comprovar tanto o acidente, quanto o dano dele decorrente, satisfazendo 

as exigências estabelecidas no artigo acima explicitado. Assim, 

IMPROCEDE a preliminar de inépcia da inicial, pela ausência de 

documentação imprescindível, sendo imperioso destacar que a suficiência 

dos documentos acostados para a comprovação do direito ora pretendido 

se confundem com o mérito da ação, razão pela qual com ele será 

apreciado. REJEITO a preliminar da ausência do requerimento 

administrativo, porque está juntado (ID – 12785496). Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Profiro o julgamento antecipado da 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde 

de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Alega a parte autora, em síntese, que 

sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de praxe, Certidão 

de Ocorrência e Histórico Clínico (IDS – 12785462/12785473), 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação (ID - 11489500) 

atestou que a periciada apresenta “incapacidade física como média (50%) 

em membro inferior direito”. A análise conjunta dos documentos acostados 

e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e 

as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade 

com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 16/12/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no membro inferior direito, em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, a requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por 

Lorena dos Santos Carvalho em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de 

R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais) conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial 

incompleta no membro inferior direito, corrigido monetariamente data do 

sinistro (16/12/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 
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Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019869-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA CLARINDA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT17575-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1019869-93.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c 

Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por Hilda 

Clarinda Campos em desfavor de Banco Bradesco Financiamento S/A . 

Sustenta a parte autora que foi constatada uma restrição creditícia 

lançada em seu nome/CPF, todavia informa desconhece a origem da 

dívida, pois não possui débito nenhum com a requerida, sendo ilícita a sua 

inclusão no cadastro de inadimplentes. Requer o julgamento procedente a 

fim de que seja declarada a inexistência do débito, e que o requerido seja 

condenado ao pagamento do indébito no valor de R$ 7.499,40 (sete mil 

quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta centavos), além de 

indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais). 

Deu à causa o valor de R$ 27.499,40 (vinte e sete mil quatrocentos e 

noventa e nove reais e quarenta centavos). Despacho Inicial conforme ID 

14047786, sendo deferido os benefícios da justiça gratuita, deferida a 

tutela antecipada, invertido o ônus da prova e determinada a citação. 

Citada, a requerida apresentou Contestação e documentos conforme ID 

15148175, requerendo que seja julgado improcedente o pedido de danos 

morais da parte autora. Manifestação da parte autora conforme ID 

15975250, requerendo a desistência da ação. A parte requerida 

manifestou discordância com o pedido de desistência, conforme ID 

2403176. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização 

por Danos Morais ajuizada por Hilda Clarinda Campos em desfavor de 

Banco Bradesco Financiamento S/A visando a declaração de inexistência 

do débito; bem como a condenação do Réu em danos morais, e custas e 

honorário processuais. Constata-se que parte Ré cobra da parte autora 

eito empréstimos consignados em seu nome e que haviam descontos 

indevidos em sua aposentadoria. A parte autora não reconhecia a dívida 

em questão. Imperioso ressaltar que existe entre as partes típica relação 

de consumo, enquadrando-se a autora no conceito de consumidor, 

previsto no art. 2º do CDC, segundo o qual “consumidor é toda pessoa 

física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 

destinatário final” e a requerida no conceito de fornecedor, nos termos do 

art. 3º, caput, §§ 1 º e 2º do mesmo Diploma. Por essa razão, torna-se 

indispensável a aplicação ao caso concreto das normas constantes no 

Código Consumerista. Sendo a relação estabelecida entre as partes a de 

consumo, pois presentes os seus requisitos subjetivos (consumidor e 

fornecedor – artigos 2º c/c 17 e 3º da Lei 8.078/90) e objetivos (produto e 

serviço – §§ 1º e 2º do artigo 3º da mesma lei), incide à hipótese em pauta 

o art. 14, caput, do citado diploma legal, que estabelece a responsabilidade 

objetiva do fornecedor de serviços, in casu, o Réu, caso a prestação do 

serviço se apresente defeituosa. Desse modo, basta que se verifique a 

existência do dano (defeito na prestação) e do nexo causal, ligando este à 

conduta do fornecedor de serviços, para que esteja caracterizada a 

responsabilidade civil deste último, independentemente da existência de 

culpa. Todavia, diante da documentação acostada pelo requerido que 

comprova a contratação de serviço pela parte autora, , uma vez que lícita 

a cobrança do débito pelo serviço contratado. Aliás, após a juntada do 

documento, ao se ver frente ao contrato apresentado pela requerida em 

sede de contestação, lembrou do mesmo e confirmou a contratação. Em 

sua defesa, acostou atestado médico, onde consta que a mesma é idosa, 

aposentada, e sofre de transtorno misto ansioso depressivo (CID10 

F41.2), conforme consta do atestado médico anexo, em tratamento com 

uso de medicamentos desde 10.01.2007. É consabido que nas relações 

de consumo, a responsabilização, em regra, é objetiva, prescindindo da 

demonstração de culpa, esse modelo decorre da teoria do risco 

empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie risco-proveito, 

cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, 

na posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela 

reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que 

envolve a relação de consumo no mercado de consumo. (in: Curso de 

direito do consumidor. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2013, p. 501). Outrossim, essa teoria funda-se na premissa de 

que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no 

qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos 

causados, independente de culpa. Contudo, a dispensabilidade da 

demonstração de culpa, não exime o consumidor de comprovar a prática 

do ato ilícito, in casu, a ocorrência de ausência de contratação. Nesse 

sentido, não se pode olvidar que a inversão do ônus da prova prevista no 

CDC está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor 

e, via de regra, fica subordinada ao critério do Juiz, quando for verossímil 

a alegação, o que fora demonstrado no caso. Em atendimento a essa 

regra, a requerida apresentou documentação demonstrando a existência 

de contratação de serviços, mostrando-se legítima a cobrança, e por 

conseguinte a inscrição do nome da autora nos serviços de proteção ao 

crédito. Com esses fundamentos, considero válidas as provas 

apresentadas pela requerida ao longo da instrução processual, que 

demonstram a regularidade da contratação. Em consequência, ante a 

ausência da prática de ato ilícito, resta inviabilizado pedido de danos 

morais, uma vez que para sua configuração a ocorrência de ilicitude é 

requisito essencial. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- CONTRATAÇÃO COMPROVADA NA INSTRUÇÃO - INSCRIÇÃO NOS 

CADASTROS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO REGULAR - DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - CONDENAÇÃO POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - POSSIBILIDADE - REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA - INVIABILIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO 

DA SITUAÇÃO FINANCEIRA - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a contratação do 

serviço de telefonia pela parte, não há que ser falar em prática de ato 

ilícito hábil a ensejar a desconstituição de dívida, ou a condenação em 

danos morais. Evidenciado o uso do processo para se abster de 

pagamento de dívida regular e recebimento indevido de indenização, 

torna-se imperiosa a condenação da parte a litigância de má-fé, nos 

termos do art. 80 e 81 do CPC. Não sendo demonstrada a modificação da 

situação financeira da parte após deferimento da gratuidade da justiça, 

não há que se falar em revogação do benefício. (TJMT, Ap 95259/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 

19/12/2017) APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

TELEFONIA. AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DENOMINADOS "112 - 

PLANO CONTA COMPLETA", "OI FIXO - FRANQUIA SEM LIMITES" E "OI... 

Ver íntegra da ementa FRANQ. 200MINN PARA OI MÓVEL". MATÉRIA DE 

FATO. CASO CONCRETO. CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE 

COMPROVADA. SERVIÇOS USUFRUÍDOS PELO CONSUMIDOR. DEVIDA A 

CONTRAPRESTAÇÃO, SEM A QUAL HAVERIA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE FORMA GRATUITA. SERVIÇOS CONTRATADOS E 

USUFRUÍDOS - Não há como ser reconhecida ilegalidade ou abusividade 

na cobrança dos serviços devidamente usufruídos pelo cliente. Os 

serviços estão sendo prestados, sem prova cabal de que tenham sido 

contestados pelo cliente na seara administrativa. Considerando, portanto, 

que os serviços foram usufruídos, resta autorizada a cobrança dos 

valores decorrentes do contrato, pela operadora e, por conseguinte, 

devem ser julgados improcedentes os pedidos de declaração de 

inexigibilidade, repetição do indébito e de indenização por danos morais. 

Diante da improcedência dos pedidos, fica prejudicada a análise do 

recurso de apelação interposto pela parte autora. Sucumbência 

redimensionada. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA 
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RÉ E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. 

(TJRS, Apelação Cível Nº 70062726559, Décima Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 

18/03/2015) Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no 

processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta 

sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em 

obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto 

isto, com base no que dos autos constam, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Declaratória de Inexistência 

de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos 

Morais ajuizada por Hilda Clarinda Campos em desfavor de Banco 

Bradesco Financiamento S/A. Condeno, ainda, a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do 

Código de Processo Civil, cuja execução torno suspensa devido a 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Transitado em julgado, não 

havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e 

comunicações de estilo. Deixo de atender a ordem cronológica de 

processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033431-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DOS SANTOS MARIANO (REQUERENTE)

DEBORAH DE ARRUDA ISOTON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEIT DIOGO GOMES OAB - MT0014028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033431-72.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização c/c Reparação por Perdas e Danos 

ajuizada por Deborah de Arruda Isoton em desfavor de Rodobens 

Incorporadora Imobiliária 304 SPE Ltda. Pela decisão ID 16205082 fora 

reconhecida a conexão dos presentes autos com a ação em trâmite 

perante a 8ª Vara Cível desta Capital, tratando-se de Ação de Produção 

Antecipada de Prova c/c Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais 

(proc. nº 1032375-38.2017.811.0041), cujo objeto recai acerca dos vícios 

do imóvel em discussão. A autora opôs Embargos alegando que as ações 

são distintas, visto que se tratam de apartamentos diversos. Requer, 

diante disso, o acolhimento dos Embargos a fim de que seja revista a 

decisão, ante a omissão e contradição existente. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Os embargos de 

declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial, obscuridade 

ou contradição, quando for necessário suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do 

CPC. No caso dos autos, ACOLHO os embargos e REVOGO a decisão que 

reconheceu a conexão e a prevenção do juízo da 8ª Vara Cível da 

Comarca de Cuiabá. . Designo audiência de conciliação para o dia 

20/07/2020, às 11:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do ônus da prova 

e determino que a requerida apresente os documentos comprobatórios 

necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. Após, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 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

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021087-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO AZAMBUJA DE VILHENA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAPPELLESSO MADEIRAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

ALCINA RODRIGUES DA SILVA CAPPELLESSO (EXECUTADO)

AIRTON EMILIO CAPPELLESSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021087-59.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Paulo Roberto Azambuja de Vilhena opôs Embargos de Declaração da 

decisão ID 28049481, buscando a revisitação da sentença que REJEITOU 

a Exceção de Pré-Executividade, requerendo a majoração dos honorários 

advocatícios sucumbenciais arbitrados. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis 

quando houver na decisão judicial, obscuridade ou contradição, quando 

for necessário suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material, 

nos termos do art. 1022 do CPC. No caso dos autos não prosperam os 

argumentos trazidos pelo embargante, na medida em que a decisão 

lançada nos autos não está eivada de qualquer omissão, contradição, 

obscuridade ou ambiguidade que ampare a presente inconformidade, já 

que os fundamentos da decisão – sejam eles de fato ou de direito – estão 

expostos de maneira clara e precisa; tampouco a sua conclusão implica 

em erro de julgamento. Assim, não há que se falar em omissão ou 

contradição, uma vez que o embargante pretende tão somente a 

rediscussão da matéria a fim de adequá-la ao seu entendimento, o que 

não é possível em sede de Embargos de Declaração. Nesse sentido tem 

decidido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 

ALEGADA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – 

INCOMPROVAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – 

PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – 

IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA 

REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS. Para o 

acolhimento dos embargos de declaração, até mesmo para fins de 

prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais, impõe-se a 

presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de 

Processo Penal, o que não se evidencia na presente hipótese, por que o 

acórdão decidiu a lide em todos os pontos controvertidos, de forma clara e 

fundamentada como exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição da 

República. Considerando que a finalidade dos embargos é apenas de 

esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a substância, não se 

admite o seu manejo visando rediscutir a questão decidida. Embargos 

conhecidos e desprovidos. (TJMT, ED 21532/2016, DES. JUVENAL 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016) Ademais, é importante ressaltar 

que os Embargos não são substitutos do recurso de Apelação ou de 

Agravo de Instrumento, onde a matéria de eventual irresignação do 

embargante deve ser levada para nova apreciação, sendo os embargos 

somente cabíveis nos casos expressos do Código de Processo Civil. Isto 

posto, ante a inexistência de obscuridade, contradição ou omissão a ser 
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sanada REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão ID 

28049481. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1026471-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA CALCA RONDON OAB - MT18626/O (ADVOGADO(A))

PAOLA RISQUES OAB - MT18316-O (ADVOGADO(A))

JOAQUIM CURVO NETO OAB - 000.789.491-06 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-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 1026471-03.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais ajuizada por 

CD-MAX Indústria e Comércio de Tintas Ltda. em desfavor de Claro S/A. 

Sustenta a parte autora que firmou um contrato de prestação de serviços 

com a requerida de telefonia móvel, porém vem sofrendo mensalmente 

com cobranças indevidas em suas faturas, tendo que entrar em contato 

para solicitar a reanalise das mesmas mês a mês. Em fevereiro de 2017, a 

requerida encaminhou um e-mail reconhecendo as falhas nos 

faturamentos informados de 12/2013 a 01/2017, cujas faturas nesse 

período totalizaram R$ 92.161,57 (noventa e dois mil, cento e sessenta e 

um reais e cinquenta e sete centavos), sendo que o valor real devido era 

de R$ 58.159,17 (cinquenta e oito mil, cento e cinquenta e nove reais e 

dezessete centavos). Defende que a diferença do valor recebido foi de 

R$ 33.642,40 (trinta e três mil, seiscentos e quarenta e dois reais e 

quarenta centavos), o que a requerida reconheceu e procedeu a 

devolução sem juros e correção monetária. Requer, diante dos fatos, a 

condenação da requerida a devolução em dobro dos valores no montante 

remanescente de R$ 33.642,40 (trinta e três mil, seiscentos e quarenta e 

dois reais e quarenta centavos), devidamente atualizado, condenando-a, 

ainda, ao pagamento de danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

Deu à causa o valor de R$ 48.642,40 (quarenta e oito mil, seiscentos e 

quarenta e dois reais e quarenta centavos). Decisão inicial conforme 

decisão ID 15343231. Citado, o requerido apresentou contestação 

conforme ID 16880531, sustentando a regularidade na cobrança, 

pugnando pelo julgamento improcedente do pedido. Impugnação conforme 

ID 16946832. Saneado o feito, conforme ID 20145513, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide (ID 20591797 e 20552632). Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Repetição de Indébito c/c Danos Morais ajuizada por CD-MAX Indústria e 

Comércio de Tintas Ltda. em desfavor de Claro S/A. Pois bem, 

primeiramente insta esclarecer que não se discute nos presentes autos a 

irregularidade na cobrança feita pelo requerido ou não, visto que o mesmo 

já confessa que a cobrança foi feita a maior. O que o autor pretende é 

receber em dobro os valores cobrados e pagos indevidamente pela 

requerida, além de danos morais. O documento ID 14784933, enviado pela 

Diretoria Executiva Regional Centro Norte Nordeste da Embratel, 

responsável pela requerida encaminhou e-mail ao autor informando que 

fora feita uma análise das faturas 12/2013 a 01/2017, e que fora faturado 

nesse período R$ 92.161,57 (noventa e dois mil, cento e sessenta e um 

reais e cinquenta e sete centavos), quando o valor real devido seria de R$ 

58.519,17 (cinquenta e oito mil, quinhentos e dezenove reais e dezessete 

centavos). A responsável da requerida informou que existe um credito no 

valor de R$ 33.642,40 (trinta e três mil, seiscentos e quarenta e dois reais 

e quarenta centavos), havendo informações naqueles documentos que 

este credito foi depositado na conta da autora. Da cobrança indevida dos 

valores expostos na petição inicial, deriva a condenação da demandada à 

devolução em dobro do que a parte demandante pagou indevidamente, 

nos exatos termos do disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de 

Defesa do Consumidor. Portanto, tendo o requerido exigindo o pagamento 

de cobrança indevida, tendo o autor pago as faturas emitidas, cabível se 

mostra o reconhecimento da repetição de indébito pelo valor 

indevidamente cobrado. Relativamente aos danos morais, deve ser 

observado o verbete 373 da Súmula da Jurisprudência Predominante 

deste Tribunal: Nº. 373: “Para a configuração da responsabilidade por 

danos morais à pessoa jurídica é imprescindível que a conduta do agente 

viole sua honra objetiva.” Não obstante se reconheça a abusividade da 

conduta da Ré, a falha na prestação do serviço, por si só, não é hábil a 

ensejar reparação moral. O dano moral para a pessoa jurídica não é, 

portanto, o mesmo que se pode imputar à pessoa natural “tendo em vista 

que somente a pessoa natural, obviamente, tem atributos biopsíquicos. O 

dano moral da pessoa jurídica, assim sendo, está associado a um 

"desconforto extraordinário" que afeta o nome e a tradição de mercado, 

com repercussão econômica, à honra objetiva da pessoa jurídica, vale 

dizer, à sua imagem, conceito e boa fama, não se referindo aos mesmos 

atributos das pessoas naturais “(REsp 1.298.689-RS, Rel. Min. Castro 

Meira, julgado em 23/10/2012)” E, ainda, “(...) pessoa jurídica, por não ser 

uma pessoa natural, não possui honra subjetiva, estando, portanto, imune 

às violências a esse aspecto de sua personalidade, não podendo ser 

ofendida com atos que atinjam a sua dignidade, respeito próprio e 

autoestima. 4. Existe uma relação unívoca entre a honra vulnerada e a 

modalidade de ofensa: enquanto a honra subjetiva é atingida pela 

atribuição de qualificações, atributos, que ofendam a dignidade e o 

decoro, a honra objetiva é vulnerada pela atribuição da autoria de fatos 

certos que sejam ofensivos à reputação do ofendido. Aplicação analógica 

das definições do Direito Penal. (...) (REsp 1573594/RJ, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 

14/11/2016)” De fato, o E. Superior Tribunal de Justiça pacificou o 

entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (verbete 

sumular 227 STJ), o que não dispensa, todavia, a demonstração da 

ofensa a sua honra objetiva, ou seja, ao conceito que a mesma goza no 

meio social. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E 

COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO 

DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E ORAL. REEXAME DE FATOS E 

PROVAS. INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE 

JULGAMENTO ULTRA PETITA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 

SÚMULA 211/STJ. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. FUNDAMENTO 

DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. FUNDAMENTAÇÃO. 

DEFICIÊNCIA. SÚMULA 284/STF. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO 

MORAL AFASTADO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE 

FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. (...) 9. Cuidando-se de 

inadimplemento contratual, a caracterização do dano moral pressupõe 

muito mais do que o aborrecimento decorrente de um negócio frustrado; é 

imprescindível que se caracterize uma significativa e anormal violação a 

direito de personalidade, e, na hipótese de tratar-se de pessoa jurídica, 

deve representar significativo abalo à reputação, respeitabilidade e 

credibilidade da empresa, isto é, à sua honra objetiva . 10. Partindo das 

premissas fáticas delineadas pelo Tribunal de origem, não há, contudo, 

como conferir à recorrida a pleiteada compensação dos danos morais, 

tendo em vista o mero inadimplemento contratual por parte da recorrente, 

agregado ao fato de inexistência de significativo abalo à honra objetiva da 

recorrida . 11. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere 

à razoabilidade da verba honorária arbitrada, exige o reexame de fatos e 

provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 12. 

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 

1658692/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 06/06/2017, DJe 12/06/2017) No caso presente, apesar de ser 

incontroversa a falha na prestação do serviço não adveio de tal fato 

nenhuma repercussão externa, nada que fosse capaz de abalar sua 

imagem ou sua reputação no meio empresarial ou perante os seus 

clientes, o que poderia ter havido, por exemplo, se tivesse ocorrido a 

negativação do seu nome por força de uma cobrança de dívida 

inexistente. Nessa linha de perspectiva, deve ser REJEITADA a verba de 

dano moral arbitrada na sentença. Deixo de enfrentar os demais 

argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir 

a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, 

este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, 

LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação de Repetição de Indébito c/c 

Danos Morais ajuizada por CD-MAX Indústria e Comércio de Tintas Ltda. 

em desfavor de Claro S/A, a fim de condenar a parte a requerida a restituir 

em dobro todos os valores pagos a este título pelo autor, descontando os 

valores já pagos que totalizam o montante de R$ 33.642,40 (trinta e três 
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mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos). Os aludidos 

valores também deverão ser corrigidos monetariamente pelo IGP-M, da 

data da propositura da ação e/ou vencimento de cada parcela (com 

relação às vincendas), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a 

contar da citação. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas 

e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 

12% do valor da condenação nos termos do artigo 85 do CPC. Transitado 

em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, 

manifeste a autora o interesse na execução da sentença. Deixo de 

atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando que 

o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de 

cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024112-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR MARCELINO DAMASCENO (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEGURADORA LÍDER (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024112-17.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – 

DPVAT proposta por Ademir Marcelino Damasceno em face de Bradesco 

Auto/Re Companhia de Seguros. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 23/01/2017, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 9295945/929649) que lhe causou a invalidez. 

Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida 

condenada a indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos (ID – 9295945/9296120/9295951/9295771/9295884/9296349). 

Pela decisão (ID – 9326841), foi deferido os benefícios da justiça gratuita, 

designada a audiência de conciliação e determinada a citação e intimação 

da parte requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. Manifestação da 

parte requerida (ID – 10898236), requerendo a habilitação nos autos. 

Conforme consta no (ID – 11125055) foi realizada a tentativa de 

conciliação entre as partes, restando infrutífera, bem como foi anexado o 

laudo pericial. Na contestação (ID – 11362165) alega a requerida a 

preliminar da necessidade de alteração do polo passivo da ação e a 

carência da ação pela ausência do laudo do IML. A parte autora impugnou 

a contestação (ID – 14310404) reiterando os termos da exordial. 

Manifestações das partes (ID – 16177927 e 16309330) com relação ao 

laudo pericial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança da Diferença do Seguro 

Obrigatório – DPVAT ajuizada proposta por Ademir Marcelino Damasceno 

em face de Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, a requerida suscitou em sede de contestação a preliminar 

de alteração do polo passivo da ação e a carência da ação pela ausência 

do laudo do IML. Rejeito a preliminar de retificação do polo passivo, 

afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a 

função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte legítima para 

figurar no pólo passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. IMPROCEDE a preliminar de 

ausência do Laudo do IML, pois a não elaboração de laudo pelo IML, não 

impede que, em momento posterior, seja determinado pelo juízo, ex officio 

ou a requerimento da parte, produção de prova pericial por perito médico, 

a fim de complementar o laudo ou contrapô-lo. Alega o autor, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitado, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim 

de Ocorrência e Ficha médica (ID – 9295945/9296349/9295884), 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em audiência de conciliação (ID - 

11125055) atestou que “o periciado apresenta invalidez permanente média 

(50%) em mão direita”. A análise conjunta dos documentos acostados e 

da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 
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deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 23/01/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente da mão direita, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do valor máximo 

indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente na mão direita, em um grau 

médio de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório DPVAT 

movida por Ademir Marcelino Damasceno em face de Bradesco Auto/Re 

Companhia de Seguros para condenar a requerida: a) ao pagamento do 

valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente 

parcial da mão direita, corrigido monetariamente data do sinistro 

(23/01/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021335-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344-O (ADVOGADO(A))

MARCELA ASSIS PAIVA SERRA BRAGAGLIA OAB - MT13256-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-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 1021335-59.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais 

ajuizada por Roseli de Oliveira em desfavor de Lojas Riachuelo S/A. 

Sustenta o autor na inicial que a autora possui um cartão de crédito junto a 

requerida, sendo que a fatura referente a data de 10/04/2017 estaria em 

atraso, razão pela qual compareceu no estabelecimento da requerida para 

a negociação do débito, tendo realizado o pagamento da quantia de R$ 

1.200,00 (um mil e duzentos reais) e o saldo restante foi dividido em quatro 

parcelas no valor de R$ 201,83 (duzentos e um reais e oitenta e três 

centavos) cada. Informa, outrossim, que foi surpreendida com a 

negativação em 03/06/2017, de seu nome no valor de R$ 1.552,42 (um mil 

quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos), 

referentes a débito negociado e adimplido pela autora. Diante disso requer 

o julgamento procedente da ação a fim de que seja declarada a 

inexigibilidade do débito de R$ 1.552,42 (mil quinhentos e cinquenta e dois 

reais e quarenta e dois centavos),, além de danos morais em 20 salários 

mínimos. Deu à causa o valor de R$ 20.292,42 (vinte mil duzentos e 

noventa e dois reais e quarenta e dois centavos). Instruiu a inicial com 

documentos comprobatórios. Decisão inicial conforme ID 9107953, ocasião 

em que fora deferida a antecipação da tutela de urgência para expedição 

de ofício para que o banco de dados do SERASA e congêneres, no prazo 

de 05 (cinco) dias, excluísse o nome da autora de seu banco de dados. A 

requerida apresentou contestação conforme ID 11128306, acompanhada 

de documentos. Impugnação conforme ID 14806974. O feito foi saneado 

conforme decisão ID 19901230, determinando a intimação das partes para 

se manifestarem quanto a necessidade da produção de provas, tendo 

ambas pugnado pelo julgamento antecipado da lide (ID 20130518 e 

21023700). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Danos Morais ajuizada por Roseli de Oliveira em desfavor de Lojas 

Riachuelo S/A, visando a declaração de inexistência do débito; bem como 

a condenação do requerido em danos morais, e custas e honorário 

processuais. Constata-se que parte requerida negativou a autora no valor 

de R$ 1.552,42 (um mil quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e 

dois centavos), referente a débito negociado e adimplido pela autora de 

seu cartão de crédito. Ocorre que, o débito era referente a fatura de 

10/04/2017, cuja inadimplência o autor confessa. E a sua inclusão deu-se 

em 03/06/2017, o que era licito até o momento. Porém, com o parcelamento 

da dívida e o pagamento da entrada em 10/06/2017, a manutenção da 

restrição do nome da autora e sua exclusão em 10/07/2017, mostra-se 

ilícita. Ao ofertar sua contestação a requerida afirmou que “Inobstante ter 

a autora realizado confissão de sua divida em 10/06/2017, certo é que a 

Autora permaneceu por mais de 2 (dois) meses inadimplente com esta Ré, 

e após detida análise do processo, concluindo que ocorreu instabilidade 

no processamento de dados, o que foge ao controle a Ré, ocasionando o 

lançamento do referido pagamento sem a baixa na novação da dívida, 

resultando no lapso temporal atípico para o cômputo da totalidade do 

pagamento.”. Saliento que o Superior Tribunal de Justiça firmou 

posicionamento no sentido de que o prazo para exclusão de inscrição 

negativa é de 5 dias úteis a contar do pagamento do débito, consoante 

Súmula nº 548, in verbis: Súmula 548 - Incumbe ao credor a exclusão do 

registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no 

prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do 

débito. Assim, possível constatar que existiu ilegalidade por parte da 

empresa requerida, na medida em que procedeu à exclusão da inscrição 

trinta dias após o pagamento do acordo realizado pela autora. Imperioso 

ressaltar que existe entre as partes típica relação de consumo, 

enquadrando-se a autora no conceito de consumidor, previsto no art. 2º 

do CDC, segundo o qual “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” e a requerida 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 141 de 327



no conceito de fornecedor, nos termos do art. 3º, caput, §§ 1 º e 2º do 

mesmo Diploma. Por essa razão, torna-se indispensável a aplicação ao 

caso concreto das normas constantes no Código Consumerista. Sendo a 

relação estabelecida entre as partes a de consumo, pois presentes os 

seus requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor – artigos 2º c/c 17 e 

3º da Lei 8.078/90) e objetivos (produto e serviço – §§ 1º e 2º do artigo 3º 

da mesma lei), incide à hipótese em pauta o art. 14, caput, do citado 

diploma legal, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor 

de serviços, in casu, o requerido, caso a prestação do serviço se 

apresente defeituosa. No tocante aos danos morais, o Código de Defesa 

do Consumidor, em seu artigo 14, caput, disciplina que o fornecedor de 

serviços responderá, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação de serviços. Esse tipo de indenização, que encontra respaldo 

no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código 

Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito 

resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua 

esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, 

que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base 

no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, 

em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos 

da parte. No caso, a manutenção da negativação do nome da autora por 

trinta dias após o pagamento do acordo, é devido o pagamento de danos 

morais. Reconhece-se a grande dificuldade de estabelecer o valor da 

indenização por danos extrapatrimoniais. No entanto, doutrina e 

jurisprudência fixam alguns parâmetros importantes. Não se pode fixar um 

valor deficiente, em termos de satisfação da vítima e punitivo para o 

agente causador, bem como não há como ser excessivo de modo a 

aniquilar os bens e valores contrários. No caso entendo viável utilizar o 

parâmetro da proporcionalidade, uma vez que a inscrição foi devida, posto 

que a parte autora estava inadimplente por dois meses, porém, efetuou 

acordo e houve demora no seu processamento além do permitido, porém, 

não há que se falar em excesso, posto que a baixa deu-se em 30 (trinta) 

dias, antes mesmo do ajuizamento da ação. Por esta razão, fixo a 

condenação do valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Deixo 

de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque 

desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 

489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao 

comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 

487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais ajuizada por 

Roseli de Oliveira em desfavor de Lojas Riachuelo S/A para: a) Declarar 

inexistente a divida objeto de discussão nos autos. b) condenar o 

requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo 

INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a 

partir do evento danoso (Súmula 54/STJ); c) Condenar o requerido 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. 

Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da 

condenação, manifestem as partes no interesse da execução da 

sentença. Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033194-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE DE CARLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMELICE SANTANA OAB - MT22940/O-O (ADVOGADO(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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033194-72.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Pedido de 

Antecipação de Tutela e Indenização por Danos Morais ajuizada por Salete 

de Carli em face de Agemed Saúde S.A Sustenta que é usuária do plano 

de saúde fornecido pela requerida, tendo sido diagnosticada com 

tireoidectomia total, procedimento cirúrgico destinado para a retirada da 

glândula de tireoide, necessitando o tratamento em caráter de urgência, 

para preservar a normalização da tireoide, bem como para que não haja 

complicação a saúde da autora. Aduz que ao solicitar a liberação do 

procedimento, a requerida apresentou negativa, não autorizando o 

tratamento. Diante disso requereu a concessão de liminar para autorizar o 

procedimento monitorização neurofisiológica intra-operatória, pinça 

ligasure marulandy 5MMX37, bem como autorize/custeie o procedimento 

cirúrgico de tireidoctomia parcial ou total com ou sem esvaziamento 

ganglionar; e a condenação em danos morais. Pela decisão ID 10703442, 

foi deferida a antecipação de tutela a fim de que seja imediatamente 

autorizado e fornecido todos os medicamentos e procedimentos médicos 

requeridos e necessários, conforme prescrição médica. O requerido 

apresentou contestação conforme ID 11873898, acompanhado de 

documentos. A parte autora apresentou impugnação à contestação 

conforme ID 14204259. O feito foi saneado conforme ID 16308492, tendo 

as partes pugnado pelo julgamento antecipado da lide. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer Cumulada com Pedido de Antecipação de Tutela e 

Indenização por Danos Morais ajuizada por Salete de Carli em face de 

Agemed Saúde S.A . Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras 

provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Pois bem. Conquanto seja lícito a empresa prestadora 

de serviços de saúde estabelecer limites em seus contratos, trata-se de 

relação de consumo, no qual o contrato deve ser interpretado de maneira 

mais favorável ao consumidor e de modo a não comprometer sua natureza 

e finalidade. Aliás, a jurisprudência do STJ é firme quanto à aplicabilidade 

do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, de 

maneira que irrelevante a discussão acerca da aplicação ou não das 

disposições contidas na Lei n. 9.656/98. Nesse sentido: "Afigura-se 

desinfluente a discussão acerca da aplicação das disposições contidas 

na Lei n. 9.656/1998 na hipótese de as cláusulas contratuais serem 

analisadas em conformidade com as disposições contidas no Código de 

Defesa do Consumidor." (STJ - AgRg no AREsp 273.368/SC, Rel. Ministro 

Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/02/2013, DJe de 22/03/2013). 

Aliás, cuida-se a questão de matéria sumulada: “Súmula 469 do STJ: 

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de 

saúde.” Por sua vez, não é possível recusar o tratamento na forma como 

prescrito pelo médico responsável pelo tratamento, nem, tampouco, 

estabelecer limites ou outras alternativas menos dispendiosas. Uma vez 

reconhecida a cobertura ao tratamento da enfermidade do paciente, não 

vinga a negativa a seu adequado tratamento prescrito por médico 

habilitado, sob pena de inviabilizar o objeto do próprio contrato, que é a 

preservação da vida e saúde do consumidor, em clara afronta ao artigo 

51, § 1º, II, da Lei nº 8078/90. Nesses termos, todo o medicamento 

necessário ao sucesso do tratamento deve ser fornecido pela operadora 

de planos de saúde (interpretação “a contrario sensu” do artigo 10, inciso 

VII, da Lei nº 9656/98). A requerida se recusou a proporcionar 

procedimento solicitado, uma vez que entendia que não era adequado 

para a patologia da autora. Todavia a negativa afronta diretamente o 

entendimento pacífico do STJ de que o plano de saúde pode estabelecer 

as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado 

para a cura de cada uma delas (AgRg no Ag 1350717/PA, DJe de 

31/03/2011). Nesse sentido: CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. REEXAME DA 

ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RECONHECIDA. INCIDÊNCIA 

DA SÚMULA Nº 7/STJ. PRECEDENTES. 1. O Superior Tribunal de Justiça 

orienta que cabe reparação econômica em razão da abusividade de 

cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde 

ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as 

doenças que terão cobertura, mas não a terapêutica indicada por 

profissional habilitado na busca da cura. (...) 3. Agravo regimental não 

provido. (AgRg no AREsp nº. 531.170 / MG, 3ª Turma/STJ, Rel. Min. Moura 

Ribeiro, julgado em 20/11/2014, DJe de 03/12/2014) No entanto, o laudo do 

médico responsável (ID 10626928) afirma que a autora “é portadora de 

nódulo tireoidico de grande volume associados a sintomas compressivos 

com indicação de tireiodictomia para melhora clínica devido ao risco 

elevado de lesão do nervo (... ) alto risco de sangramento intra e pós 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 142 de 327



operatório e necessita imprescindivelmente do uso dos seguintes materiais 

(....)” Diante desse contexto, a recusa da requerida sob o fundamento 

acima mencionado fere a própria natureza da avença, em afronta ao 

disposto ao art. 51, § 1º, II, do CDC, e à Lei nº 9.656/98. É abusiva e tida 

por nula a cláusula que implica em renúncia antecipada ao objeto do 

contrato ou que coloca o consumidor em extrema desvantagem perante o 

fornecedor, desequilibrando a relação contratual e violando o princípio da 

eticidade. Precedente do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO À QUIMIOTERAPIA 

MINISTRADA EM AMBIENTE DOMICILIAR. RECUSA. CLÁUSULA ABUSIVA. 

INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO 

VERIFICADA. DECISÃO RECORRIDA EM SINTONIA COM A 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.

(...)3. Na espécie, o posicionamento adotado na decisão do Tribunal de 

origem coincide com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de 

ser abusiva a cláusula contratual que exclui da cobertura do plano de 

saúde o fornecimento de medicamento para quimioterapia tão somente 

pelo fato de ser ministrado em ambiente domiciliar. 4. A aplicação da 

jurisprudência do STJ ao caso concreto não equivale à declaração de 

inconstitucionalidade ou negativa de vigência de lei ou ato normativo de 

Poder Público, razão pela qual não há falar em desrespeito à cláusula de 

reserva de plenário (art.97 da CF) ou à Súmula Vinculante n. 10 do STF.5. 

Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no AREsp 

410.288/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 26/08/2014, DJe 01/09/2014) Como visto, a requerida 

descumpriu os termos avençados, sendo abusiva a sua recusa e por 

consequência cabível reparação por dano moral. Nesse sentido: AGRAVO 

REGIMENTAL. PLANO DE SAÚDE. ILEGALIDADE DA NEGATIVA DE 

COBERTURA A CIRURGIA DE TRANSPLANTE DE MEDULA. DANO MORAL 

CONFIGURADO. 1.- É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no 

sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de 

recusa pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que 

estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar 

comportamento abusivo, sem que, para tanto, seja necessário o reexame 

de provas. 2.- Agravo Regimental improvido. ( AgRg no AREsp 305316 / 

SPAGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM ECURSO 

ESPECIAL2013/0055253-0 Rel. Min SIDNEI BENETI, T3 , Dje 14/05/2013). 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. 

NEGATIVA DE COBERTURA INTEGRAL. STENTS. PRÓTESE NECESSÁRIA 

AO SUCESSO DO TRATAMENTO MÉDICO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 

CO-PARTICIPAÇÃODO SEGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Nos 

termos da jurisprudência reiterada 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" (REsp 

657717/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 12/12/2005). 2. A inovação 

de tese recursal, em sede de agravo regimental, revela-se inapropriada e 

configura argumentação deficiente a ensejar, de forma inarredável, a 

inteligência do enunciado da Súmula 284/STF. 3. Agravo regimental a que 

se nega provimento com aplicação de multa. (AgRg no REsp 1235440 / RS 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2011/0026809-7 

Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) Órgão Julgador T4 - 

QUARTA TURMA Data do Julgamento 05/09/2013 Data da 

Publicação/Fonte DJe 16/09/2013) Ademais, cumpre frisar que a escolha 

do tratamento a ser ministrado ao paciente está adstrita ao arbítrio do 

profissional por ele eleito, não cabendo à operadora de planos de saúde 

opinar acerca de sua adequação. Realça-se que a integridade da vida e 

da saúde é direito fundamental insculpido nos artigos 5º e 6º da 

Constituição Federal e mais, o caso revela a urgência por se tratar de 

doença que, se não tratada imediatamente pode levar a morte em um curto 

espaço de tempo. Importante realçar uma vez mais que quem decide a 

forma de tratamento é o médico responsável pela paciente, que, in casu, 

procedeu à prescrição correspondente à patologia do requerente, 

corroborando, mais uma vez, o seu direito em receber integralmente e sem 

restrições o que necessita. Nesse sentido: "MANDADO DE SEGURANÇA – 

Fornecimento de medicamento – Preliminar de ausência de interesse 

processual afastada – Priorização do direito à saúde – Dever do Estado 

que se constata de plano, em face do que dispõe o art. 196 daConstituição 

Federal – A responsabilidade na escolha do tratamento adequado ao 

paciente é única e exclusivamente do médico que o acompanha – 

Preliminar afastada e recurso provido." "MANDADO DE SEGURANÇA – 

Medicamento – Liminar concedida – Resistência da entidade pública em 

fornecer medicamentos para pessoa idosa, que necessita de 

medicamentos de uso contínuo – Presentes os requisitos para a 

concessão – Verossimilhança dos fatos articulados na exordial e prova 

documental inequívoca – Atribuição do Sistema Único de Saúde do Estado 

de assistência clínica integral, inclusive medicamentos – Inteligência do 

disposto nos artigos 196 da Constituição Federal e 219 da Estadual – 

Jurisprudência dominante que estabelece o dever inarredável do Poder 

Público – Concessão mantida – Reexame necessário desacolhido." 

Reexame Necessário nº 3012145-30.2013.8.26.0405 – Des. Rebouças de 

Carvalho. J.V. em 06/02/2015. (TJSP, APL 00068852820138260114 SP 

0006885-28.2013.8.26.0114, Relator(a): Moreira de Carvalho, 9ª Câmara 

de Direito Público, Julgamento: 14/10/2015) Já em relação aos danos 

morais, a jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa 

indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a 

cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou 

contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por 

agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do 

beneficiário. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL. 

PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR. 

PARTO. CARÊNCIA. DESCABIMENTO. PORTABILIDADE. DANO MORAL. 

CONFIGURADO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. 

Ocorrendo a portabilidade do plano de saúde e verificando-se que foram 

cumpridos todos os requisitos legais previstos no artigo 3º da Resolução 

Normativa nº 186/2009 da ANS, conclui-se que, ocorrendo a migração do 

plano inicial após mais de dois anos de contratação, o que 

necessariamente engloba o prazo de 300 (trezentos) dias de carência 

exigido pela Lei nº 9.656/98, a cobertura de parto no novo plano de saúde 

era possível, sendo abusiva a negativa. 2. Patente a responsabilidade do 

plano de saúde quanto ao dever de indenizar, pois a recusa injustificada 

de cobertura médico-hospitalar gera angústia e intranquilidade, frustrando 

a legítima expectativa da requerente quanto à cobertura, além de atentar 

contra os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde. 

3. Afixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve 

levar em consideração os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de forma a atender ao 

caráter compensatório e ao mesmo tempo desestimular a prática de novas 

condutas pelo agente causador do dano. 4. Recurso conhecido e 

desprovido. (TJ-DF - APC: 20120111718624 , Relator: SANDOVAL 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/05/2015, 5ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 26/05/2015 . Pág.: 262) Ao arbitrar a 

indenização por danos morais, deve-se observar a condição pessoal da 

vítima, a capacidade econômica do ofensor, a natureza e a extensão da 

dor moral ocasionada por ato injusto de outrem, a fim de atingir seu 

objetivo, qual seja, a compensação do lesado e a punição do ofensor. 

Nesse rumo, em atenção aos princípios de moderação e da razoabilidade, 

fixo a condenação da requerida no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque 

desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 

489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao 

comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 

487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a Ação de Obrigação de Fazer 

Cumulada com Pedido de Antecipação de Tutela e Indenização por Danos 

Morais ajuizada por Salete de Carli em face de Agemed Saúde S.A e torno 

definitiva a tutela antecipada concedida conforme ID 10703442, 

determinando que a requerida autorize o procedimento monitorização 

neurofisiológica intra-operatória, pinça ligasure marulandy 5MMX37, bem 

como autorize/custeie o procedimento cirúrgico de tireidoctomia parcial ou 

total com ou sem esvaziamento ganglionar, necessários para fazer frente 

à sua enfermidade, bem como os demais prescritos pelo médico 

responsável. Condeno a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a 

partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir 

da citação. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas 

processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. Transitado em 

julgado, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste 

o autor o interesse na execução da sentença, no prazo de 10 (dez) dias. 

Não havendo manifestação, arquivem-se os autos com as baixas e 

comunicações de estilo. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1021646-84.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS CESAR DOS SANTOS SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA OAB - MT9107-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-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 1026664-52.2017.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Alcino de Souza em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, 

ocorrido em 21/07/2017, conforme boletim de atendimento anexado (ID – 

9636105) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a 

ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua 

invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexados ID – 9635928; 

9635956; 9635963; 9635972; 963001; 9636058; 9636086; 9636105; 

9636132; 9636276; 9636337. Pelo despacho (ID – 9808235), foi deferido o 

pedido de justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Na contestação (ID- 

11129559), alega à requerida, a alteração do polo passivo da lide, a 

preliminar da necessidade de realização de pedido administrativo, pela 

falta de interesse processual ante a ausência de comprovação que o 

pedido administrativo foi negado pela seguradora. Conforme consta no (ID 

– 11139807) foi realizada audiência de conciliação, porém restou 

infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. A parte autora 

impugnou a contestação (ID – 12098089), reiterando os termos da 

exordial. Pelo despacho (ID – 14981451) foi determinada a intimação da 

parte requerida para que manifesta acerca do laudo pericial. Conforme 

certidão (ID – 16847976) a parte requerida deixou transcorrer o prazo de 

manifestação. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Alcino de Souza em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, a alteração do polo passivo da lide, a preliminar da 

necessidade de realização de pedido administrativo, pela falta de 

interesse processual ante a ausência de comprovação que o pedido 

administrativo foi negado pela seguradora. Rejeito a preliminar de 

retificação do polo passivo, afirmando que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter 

sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, a 

demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento perante a 

ausência de comprovação que o pedido administrativo foi negado pela 

seguradora., pois estão juntadas ao ID - 9636337. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, 

Boletim de Atendimento e Histórico Clínico (ID – 9636105; 9636132; 

9636276), comprovando o acidente e o atendimento médico após o 

ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação (ID - 

11139807) atestou que a periciada apresenta “invalidez permanente leve 

(25%) em estrutura crânio facial e intensa (75%) em Membro Superior 

Esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 21/07/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 
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invalidez permanente em estrutura crânio facial, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável e em membro superior esquerdo, como se deu 

no caso em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por 

cento) do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 

AGIR – AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU 

DA INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve em estrutura crânio facial, 

em um grau de 25% (vinte e cinco por cento) e intensa em membro 

superior esquerdo em um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim 

sendo, o requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 100% (cem por 

cento), equivalente a R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco 

reais), 75% (setenta e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 

70% (setenta por cento), equivalente a R$ 7.087,50 (sete mil, e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos) de acordo com que preceitua o inc. II do 

parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 10.462,50 (dez mil, 

quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Alcino de souza em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para 

condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 10.462,50 (dez mil, 

quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em estrutura 

crânio facial e em membro superior esquerdo, corrigido monetariamente 

data do sinistro (21/07/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016911-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA CONCEICAO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016911-71.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizada por Sonia Maria Conceição dos Santos em 

desfavor de Claro S/A. Sustenta a parte autora que, ao tentar efetuar uma 

compra mediante crediário foi surpreendida com uma restrição da empresa 

requerida em seu nome. Alega que jamais manteve relação contratual com 

a empresa requerida que legitimasse o débito. Informa que entrou em 

contato com a requerida e esta informou que nada poderia fazer, pois no 

sistema constava o débito. Requer o julgamento procedente da ação a fim 

de que seja declarada a inexistência do débito, condenando, ainda, a parte 

requerida a indenização por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais) Deu a causa o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Citada, a 

requerida apresentou contestação conforme ID 10293447, alegando a 

ocorrência de litispendência com o processo em tramite no 3º Juizado 

Cível de Cuiabá. Impugnação à Contestação conforme ID 10392637. Pela 

manifestação ID 1139305, o requerido afastou a alegação de 

litispendência, pedindo o prosseguimento do feito. O processo foi saneado 

conforme ID 15417430, tendo somente a parte autora se manifestado, 

pugnando pelo julgamento antecipado da lide. Vieram os autos conclusos. 

É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por 

Sonia Maria Conceição dos Santos em desfavor de Claro S/A. visando a 

declaração de inexistência do débito; bem como a condenação do 

requerido em danos morais, e custas e honorário processuais. 

Constata-se que parte requerida cobra da parte autora a importância de 

R$ 126,59 (cento e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos).que 

desconhece. A parte autora não reconhece a dívida em questão. Embora 

os requeridos afirmem que o débito é licito, não conseguiu comprovar a 

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

conforme lhe faculta o artigo 373, II, do CPC, não apresentando qualquer 

prova que alterasse a versão da autora. Imperioso ressaltar que existe 

entre as partes típica relação de consumo, enquadrando-se a autora no 

conceito de consumidor, previsto no art. 2º do CDC, segundo o qual 

“consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final” e a requerida no conceito de 

fornecedor, nos termos do art. 3º, caput, §§ 1 º e 2º do mesmo Diploma. 

Por essa razão, torna-se indispensável a aplicação ao caso concreto das 

normas constantes no Código Consumerista. Sendo a relação 

estabelecida entre as partes a de consumo, pois presentes os seus 

requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor – artigos 2º c/c 17 e 3º da 

Lei 8.078/90) e objetivos (produto e serviço – §§ 1º e 2º do artigo 3º da 

mesma lei), incide à hipótese em pauta o art. 14, caput, do citado diploma 

legal, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de 

serviços, in casu, o requerido, caso a prestação do serviço se apresente 

defeituosa. No tocante aos danos morais, o Código de Defesa do 

Consumidor, em seu artigo 14, caput, disciplina que o fornecedor de 

serviços responderá, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação de serviços. Esse tipo de indenização, que encontra respaldo 

no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código 

Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito 

resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua 

esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, 

que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base 

no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, 

em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos 

da parte. No caso, por ser cobrado de valor por divida inexistente, é 

devido o pagamento de danos morais. Reconhece-se a grande dificuldade 

de estabelecer o valor da indenização por danos extrapatrimoniais. No 

entanto, doutrina e jurisprudência fixam alguns parâmetros importantes. 

Não se pode fixar um valor deficiente, em termos de satisfação da vítima e 

punitivo para o agente causador, bem como não há como ser excessivo 

de modo a aniquilar os bens e valores contrários. No caso entendo viável 

utilizar o parâmetro da proporcionalidade. Por esta razão, fixo a 

condenação do valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Deixo 

de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque 

desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 

489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao 

comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 
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487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

ajuizada por Sonia Maria Conceição dos Santos em desfavor de Claro S/A 

para: a) Declarar inexistente a divida objeto de discussão nos autos. b) 

condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no 

valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de 

juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ); c) 

Condenar o requerido pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos 

do art. 85, § 2º do CPC. Transitado em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifestem as partes no 

interesse da execução da sentença. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023959-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1023659-81.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Debito c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizada por Rosane Soares da Silva em desfavor de Oi 

S/A. Sustenta o autor parte autora que tentou realizar compras no 

comércio local, mas constatou que seu nome estava inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito por parte da empresa Requerida decorrente do 

suposto débito no importe R$ 84,95 (oitenta e quatro reais e noventa e 

cinco centavos). Diante disso requer o julgamento procedente da ação a 

fim de que seja declarada a inexistência de débito da parte requerente, 

além de danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Deu à 

causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Instruiu a inicial com 

documentos comprobatórios. Decisão inicial conforme ID 9462018. A 

requerida apresentou contestação conforme ID 11147807, acompanhada 

de documentos. Impugnação conforme ID 14117886. O feito foi saneado 

conforme decisão ID 15033391, determinando a intimação das partes para 

se manifestarem quanto a necessidade da produção de provas, tendo 

ambas pugnado pelo julgamento antecipado da lide (ID 15291110 e 

15335306). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Debito c/c 

Indenização por Danos Morais ajuizada por Rosane Soares da Silva em 

desfavor de Oi S/A, visando a declaração de inexistência do débito; bem 

como a condenação do requerido em danos morais, e custas e honorário 

processuais. Constata-se que parte requerida cobra da parte autora a 

importância de R$ 84,95 (oitenta e quatro reais e noventa e cinco 

centavos).que desconhece. A parte autora não reconhece a dívida em 

questão. Ao ofertar sua contestação a requerida afirmou que “parte 

autora deixou de efetuar os pagamentos de suas faturas, de modo que 

não existe ilicitude por parte da requerida ao proceder a negativação do 

patronímico do requerente”. Embora os requeridos afirmem que o débito é 

licito, não conseguiu comprovar a existência de fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do direito do autor, conforme lhe faculta o artigo 

373, II, do CPC Imperioso ressaltar que existe entre as partes típica relação 

de consumo, enquadrando-se a autora no conceito de consumidor, 

previsto no art. 2º do CDC, segundo o qual “consumidor é toda pessoa 

física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 

destinatário final” e a requerida no conceito de fornecedor, nos termos do 

art. 3º, caput, §§ 1 º e 2º do mesmo Diploma. Por essa razão, torna-se 

indispensável a aplicação ao caso concreto das normas constantes no 

Código Consumerista. Sendo a relação estabelecida entre as partes a de 

consumo, pois presentes os seus requisitos subjetivos (consumidor e 

fornecedor – artigos 2º c/c 17 e 3º da Lei 8.078/90) e objetivos (produto e 

serviço – §§ 1º e 2º do artigo 3º da mesma lei), incide à hipótese em pauta 

o art. 14, caput, do citado diploma legal, que estabelece a responsabilidade 

objetiva do fornecedor de serviços, in casu, o requerido, caso a 

prestação do serviço se apresente defeituosa. No tocante aos danos 

morais, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, caput, 

disciplina que o fornecedor de serviços responderá, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. Esse tipo de 

indenização, que encontra respaldo no art. 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível 

quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de 

personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a 

dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples 

aborrecimento diário; a indenização com base no referido dano não possui 

valor patrimonial, sendo necessário auferir, em cada caso, a existência ou 

não de ofensa aos direitos personalíssimos da parte. No caso, por ser 

cobrado de valor por divida inexistente, é devido o pagamento de danos 

morais. Reconhece-se a grande dificuldade de estabelecer o valor da 

indenização por danos extrapatrimoniais. No entanto, doutrina e 

jurisprudência fixam alguns parâmetros importantes. Não se pode fixar um 

valor deficiente, em termos de satisfação da vítima e punitivo para o 

agente causador, bem como não há como ser excessivo de modo a 

aniquilar os bens e valores contrários. No caso entendo viável utilizar o 

parâmetro da proporcionalidade. Por esta razão, fixo a condenação do 

valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Deixo de enfrentar os 

demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para 

diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, 

agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do 

art. 5º, LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Declaratória de 

Inexistência de Debito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por 

Rosane Soares da Silva em desfavor de Oi S/A para: a) Declarar 

inexistente a divida objeto de discussão nos autos. b) condenar o 

requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo 

INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a 

partir do evento danoso (Súmula 54/STJ); c) Condenar o requerido 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. 

Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da 

condenação, manifestem as partes no interesse da execução da 

sentença. Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034202-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. S. L. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OTTO LINCOLN STOCHI LIMA OAB - 928.125.971-00 (REPRESENTANTE)

SÁVIO DANILO LOPES LEITE OAB - MT13507-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1034202-84.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação De Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de 

Urgência Antecipada – Fornecimento de Medicamento proposta por Raul 

Samuel Lopes Lima representada por Otto Lincoln Sochi Lima em face de 

Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI. 

Sustenta que é usuária do plano de saúde fornecido pela requerida, tendo 

sido diagnosticado no mês de agosto/2016, portador de “púrpura 

trombocitopênica idopatica”, doença autoimune, caracterizada pela 

destruição das plaquetas, células produzidas na medula óssea e ligadas 

ao processo de coagulação inicial do sangue, sendo necessário o uso do 
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medicamente prescrito, qual seja “eltrombopague olamina 50mg”. Aduz que 

ao solicitar a liberação do procedimento, a requerida apresentou negativa, 

não autorizando o tratamento. Diante disso requereu o julgamento 

procedente do pedido a fim de que a requerida seja compelida a 

fornecer/custear o medicamente prescrito, qual seja “eltrombopague 

olamina 50mg”, para o tratamento de uma doença autoimune “púrpura 

trombocitopênica idopatica”, pelo tempo que se fizer necessário, e a 

condenação em danos morais. Pela decisão ID 10650404, foi deferida a 

antecipação de tutela a fim de que a requerida, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, autorize/custeie o fornecimento do medicamento 

“eltrombopague olamina 50mg”, pelo período de 06 (seis) meses. O 

requerido apresentou contestação conforme ID 11882884, acompanhado 

de documentos. A parte autora apresentou impugnação à contestação 

conforme ID 14204506. O feito foi saneado conforme ID 22362881, tendo 

as partes pugnado pelo julgamento antecipado da lide. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação De 

Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada – 

Fornecimento de Medicamento proposta por Raul Samuel Lopes Lima 

representada por Otto Lincoln Sochi Lima em face de Caixa de Assistência 

dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Pois bem. Conquanto 

seja lícito a empresa prestadora de serviços de saúde estabelecer limites 

em seus contratos, trata-se de relação de consumo, no qual o contrato 

deve ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor e de modo 

a não comprometer sua natureza e finalidade. Aliás, a jurisprudência do 

STJ é firme quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor 

aos contratos de plano de saúde, de maneira que irrelevante a discussão 

acerca da aplicação ou não das disposições contidas na Lei n. 9.656/98. 

Nesse sentido: "Afigura-se desinfluente a discussão acerca da aplicação 

das disposições contidas na Lei n. 9.656/1998 na hipótese de as 

cláusulas contratuais serem analisadas em conformidade com as 

disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor." (STJ - AgRg 

no AREsp 273.368/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 

21/02/2013, DJe de 22/03/2013). Aliás, cuida-se a questão de matéria 

sumulada: “Súmula 469 do STJ: Aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor aos contratos de plano de saúde.” Por sua vez, não é 

possível recusar o tratamento na forma como prescrito pelo médico 

responsável pelo tratamento, nem, tampouco, estabelecer limites ou outras 

alternativas menos dispendiosas. Uma vez reconhecida a cobertura ao 

tratamento da enfermidade do paciente, não vinga a negativa a seu 

adequado tratamento prescrito por médico habilitado, sob pena de 

inviabilizar o objeto do próprio contrato, que é a preservação da vida e 

saúde do consumidor, em clara afronta ao artigo 51, § 1º, II, da Lei nº 

8078/90. Nesses termos, todo o medicamento necessário ao sucesso do 

tratamento deve ser fornecido pela operadora de planos de saúde 

(interpretação “a contrario sensu” do artigo 10, inciso VII, da Lei nº 

9656/98). A requerida se recusou a proporcionar o medicamento 

solicitado. Todavia a negativa afronta diretamente o entendimento pacífico 

do STJ de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão 

cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma 

delas (AgRg no Ag 1350717/PA, DJe de 31/03/2011). Nesse sentido: 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. REEXAME DA ABUSIVIDADE DE 

CLÁUSULA CONTRATUAL. RECONHECIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 

7/STJ. PRECEDENTES. 1. O Superior Tribunal de Justiça orienta que cabe 

reparação econômica em razão da abusividade de cláusula contratual que 

exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, 

porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão 

cobertura, mas não a terapêutica indicada por profissional habilitado na 

busca da cura. (...) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp nº. 

531.170 / MG, 3ª Turma/STJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 

20/11/2014, DJe de 03/12/2014) No entanto, o laudo do médico 

responsável (ID 10618167) afirma que a parte autora é “paciente com 

internações recorrentes por plaquetopenia grave, com necessidade de 

internação para uso de imunoglobulina. Necessita de inicio urgente da 

medicação” Diante desse contexto, a recusa da requerida sob o 

fundamento acima mencionado fere a própria natureza da avença, em 

afronta ao disposto ao art. 51, § 1º, II, do CDC, e à Lei nº 9.656/98. É 

abusiva e tida por nula a cláusula que implica em renúncia antecipada ao 

objeto do contrato ou que coloca o consumidor em extrema desvantagem 

perante o fornecedor, desequilibrando a relação contratual e violando o 

princípio da eticidade. Precedente do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO À QUIMIOTERAPIA 

MINISTRADA EM AMBIENTE DOMICILIAR. RECUSA. CLÁUSULA ABUSIVA. 

INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO 

VERIFICADA. DECISÃO RECORRIDA EM SINTONIA COM A 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.

(...)3. Na espécie, o posicionamento adotado na decisão do Tribunal de 

origem coincide com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de 

ser abusiva a cláusula contratual que exclui da cobertura do plano de 

saúde o fornecimento de medicamento para quimioterapia tão somente 

pelo fato de ser ministrado em ambiente domiciliar. 4. A aplicação da 

jurisprudência do STJ ao caso concreto não equivale à declaração de 

inconstitucionalidade ou negativa de vigência de lei ou ato normativo de 

Poder Público, razão pela qual não há falar em desrespeito à cláusula de 

reserva de plenário (art.97 da CF) ou à Súmula Vinculante n. 10 do STF.5. 

Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no AREsp 

410.288/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 26/08/2014, DJe 01/09/2014) Como visto, a requerida 

descumpriu os termos avençados, sendo abusiva a sua recusa e por 

consequência cabível reparação por dano moral. Nesse sentido: AGRAVO 

REGIMENTAL. PLANO DE SAÚDE. ILEGALIDADE DA NEGATIVA DE 

COBERTURA A CIRURGIA DE TRANSPLANTE DE MEDULA. DANO MORAL 

CONFIGURADO. 1.- É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no 

sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de 

recusa pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que 

estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar 

comportamento abusivo, sem que, para tanto, seja necessário o reexame 

de provas. 2.- Agravo Regimental improvido. ( AgRg no AREsp 305316 / 

SPAGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM ECURSO 

ESPECIAL2013/0055253-0 Rel. Min SIDNEI BENETI, T3 , Dje 14/05/2013). 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. 

NEGATIVA DE COBERTURA INTEGRAL. STENTS. PRÓTESE NECESSÁRIA 

AO SUCESSO DO TRATAMENTO MÉDICO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 

CO-PARTICIPAÇÃODO SEGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Nos 

termos da jurisprudência reiterada 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" (REsp 

657717/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 12/12/2005). 2. A inovação 

de tese recursal, em sede de agravo regimental, revela-se inapropriada e 

configura argumentação deficiente a ensejar, de forma inarredável, a 

inteligência do enunciado da Súmula 284/STF. 3. Agravo regimental a que 

se nega provimento com aplicação de multa. (AgRg no REsp 1235440 / RS 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2011/0026809-7 

Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) Órgão Julgador T4 - 

QUARTA TURMA Data do Julgamento 05/09/2013 Data da 

Publicação/Fonte DJe 16/09/2013) Ademais, cumpre frisar que a escolha 

do tratamento a ser ministrado ao paciente está adstrita ao arbítrio do 

profissional por ele eleito, não cabendo à operadora de planos de saúde 

opinar acerca de sua adequação. Realça-se que a integridade da vida e 

da saúde é direito fundamental insculpido nos artigos 5º e 6º da 

Constituição Federal e mais, o caso revela a urgência por se tratar de 

doença que, se não tratada imediatamente pode levar a morte em um curto 

espaço de tempo. Importante realçar uma vez mais que quem decide a 

forma de tratamento é o médico responsável pela paciente, que, in casu, 

procedeu à prescrição correspondente à patologia do requerente, 

corroborando, mais uma vez, o seu direito em receber integralmente e sem 

restrições o que necessita. Nesse sentido: "MANDADO DE SEGURANÇA – 

Fornecimento de medicamento – Preliminar de ausência de interesse 

processual afastada – Priorização do direito à saúde – Dever do Estado 

que se constata de plano, em face do que dispõe o art. 196 daConstituição 

Federal – A responsabilidade na escolha do tratamento adequado ao 

paciente é única e exclusivamente do médico que o acompanha – 

Preliminar afastada e recurso provido." "MANDADO DE SEGURANÇA – 

Medicamento – Liminar concedida – Resistência da entidade pública em 

fornecer medicamentos para pessoa idosa, que necessita de 

medicamentos de uso contínuo – Presentes os requisitos para a 

concessão – Verossimilhança dos fatos articulados na exordial e prova 

documental inequívoca – Atribuição do Sistema Único de Saúde do Estado 

de assistência clínica integral, inclusive medicamentos – Inteligência do 

disposto nos artigos 196 da Constituição Federal e 219 da Estadual – 
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Jurisprudência dominante que estabelece o dever inarredável do Poder 

Público – Concessão mantida – Reexame necessário desacolhido." 

Reexame Necessário nº 3012145-30.2013.8.26.0405 – Des. Rebouças de 

Carvalho. J.V. em 06/02/2015. (TJSP, APL 00068852820138260114 SP 

0006885-28.2013.8.26.0114, Relator(a): Moreira de Carvalho, 9ª Câmara 

de Direito Público, Julgamento: 14/10/2015) Já em relação aos danos 

morais, a jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa 

indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a 

cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou 

contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por 

agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do 

beneficiário. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL. 

PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR. 

PARTO. CARÊNCIA. DESCABIMENTO. PORTABILIDADE. DANO MORAL. 

CONFIGURADO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. 

Ocorrendo a portabilidade do plano de saúde e verificando-se que foram 

cumpridos todos os requisitos legais previstos no artigo 3º da Resolução 

Normativa nº 186/2009 da ANS, conclui-se que, ocorrendo a migração do 

plano inicial após mais de dois anos de contratação, o que 

necessariamente engloba o prazo de 300 (trezentos) dias de carência 

exigido pela Lei nº 9.656/98, a cobertura de parto no novo plano de saúde 

era possível, sendo abusiva a negativa. 2. Patente a responsabilidade do 

plano de saúde quanto ao dever de indenizar, pois a recusa injustificada 

de cobertura médico-hospitalar gera angústia e intranquilidade, frustrando 

a legítima expectativa da requerente quanto à cobertura, além de atentar 

contra os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde. 

3. Afixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve 

levar em consideração os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de forma a atender ao 

caráter compensatório e ao mesmo tempo desestimular a prática de novas 

condutas pelo agente causador do dano. 4. Recurso conhecido e 

desprovido. (TJ-DF - APC: 20120111718624 , Relator: SANDOVAL 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/05/2015, 5ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 26/05/2015 . Pág.: 262) Ao arbitrar a 

indenização por danos morais, deve-se observar a condição pessoal da 

vítima, a capacidade econômica do ofensor, a natureza e a extensão da 

dor moral ocasionada por ato injusto de outrem, a fim de atingir seu 

objetivo, qual seja, a compensação do lesado e a punição do ofensor. 

Nesse rumo, em atenção aos princípios de moderação e da razoabilidade, 

fixo a condenação da requerida no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque 

desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 

489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao 

comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 

487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a Ação De Obrigação de Fazer com 

Pedido de Tutela de Urgência Antecipada – Fornecimento de Medicamento 

proposta por Raul Samuel Lopes Lima representada por Otto Lincoln Sochi 

Lima em face de Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do 

Brasil – CASSI e torno definitiva a tutela antecipada concedida 

determinando que a requerida autorize/custeie o medicamento 

“eltrombopague olamina 50mg”, para o tratamento da doença autoimune 

“púrpura trombocitopênica idopatica”, pelo tempo que se fizer necessário 

para fazer frente à sua enfermidade. Condeno a requerida ao pagamento 

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

monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de 

juros de 1% ao mês a partir da citação. Condeno, ainda, a requerida ao 

pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, 

que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 

2º do CPC. Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário 

da condenação, manifeste o autor o interesse na execução da sentença, 

no prazo de 10 (dez) dias. Não havendo manifestação, arquivem-se os 

autos com as baixas e comunicações de estilo. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018910-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA PERLA BELOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 101910-59.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais proposta por Angela Perla Belotto em face de Telefônica 

Brasil S/A (Vivo). Sustenta a parte autora que, ao tentar efetuar uma 

compra foi surpreendida com uma restrição da empresa requerida em seu 

nome. Alega que jamais manteve relação contratual com a empresa 

requerida que legitimasse o débito. Informa que entrou em contato com a 

requerida, porém esta se manteve inerte. Requer o julgamento procedente 

da ação a fim de que seja declarada a inexistência do débito, condenando, 

ainda, a parte requerida a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 

(quinze mil reais) Deu a causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Citada, a requerida apresentou contestação conforme ID 10567935. 

Impugnação à Contestação conforme ID 14150599. O processo foi 

saneado conforme ID 17835725, facultando as partes manifestarem 

acerca da necessidade da produção de provas, tendo ambas pugnado 

pelo julgamento antecipado da lide (ID 20609659 e 20774954). Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

proposta por Angela Perla Belotto em face de Telefônica Brasil S/A 

(Vivo).. visando a declaração de inexistência do débito; bem como a 

condenação do requerido em danos morais, e custas e honorário 

processuais. Constata-se que parte requerida cobra da parte autora a 

importância de R$ 53,75 (cinquenta e três reais e setenta e cinco 

centavos).que desconhece. A parte autora não reconhece a dívida em 

questão. Embora os requeridos afirmem que o débito é licito, não 

conseguiu comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do direito do autor, conforme lhe faculta o artigo 373, II, do CPC, 

não apresentando qualquer prova que alterasse a versão da autora. 

Imperioso ressaltar que existe entre as partes típica relação de consumo, 

enquadrando-se a autora no conceito de consumidor, previsto no art. 2º 

do CDC, segundo o qual “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” e a requerida 

no conceito de fornecedor, nos termos do art. 3º, caput, §§ 1 º e 2º do 

mesmo Diploma. Por essa razão, torna-se indispensável a aplicação ao 

caso concreto das normas constantes no Código Consumerista. Sendo a 

relação estabelecida entre as partes a de consumo, pois presentes os 

seus requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor – artigos 2º c/c 17 e 

3º da Lei 8.078/90) e objetivos (produto e serviço – §§ 1º e 2º do artigo 3º 

da mesma lei), incide à hipótese em pauta o art. 14, caput, do citado 

diploma legal, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor 

de serviços, in casu, o requerido, caso a prestação do serviço se 

apresente defeituosa. No tocante aos danos morais, o Código de Defesa 

do Consumidor, em seu artigo 14, caput, disciplina que o fornecedor de 

serviços responderá, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação de serviços. Esse tipo de indenização, que encontra respaldo 

no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código 

Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito 

resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua 

esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, 

que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base 

no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, 

em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos 

da parte. No caso, por ser cobrado de valor por divida inexistente, é 

devido o pagamento de danos morais. Reconhece-se a grande dificuldade 

de estabelecer o valor da indenização por danos extrapatrimoniais. No 

entanto, doutrina e jurisprudência fixam alguns parâmetros importantes. 

Não se pode fixar um valor deficiente, em termos de satisfação da vítima e 

punitivo para o agente causador, bem como não há como ser excessivo 

de modo a aniquilar os bens e valores contrários. No caso entendo viável 

utilizar o parâmetro da proporcionalidade. Por esta razão, fixo a 

condenação do valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Deixo 

de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque 

desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 

489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao 

comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 
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487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

proposta por Angela Perla Belotto em face de Telefônica Brasil S/A (Vivo). 

para: a) Declarar inexistente a divida objeto de discussão nos autos. b) 

condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no 

valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de 

juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ); c) 

Condenar o requerido pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos 

do art. 85, § 2º do CPC. Transitado em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifestem as partes no 

interesse da execução da sentença. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018153-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DO CONDOMINIO RESIDENCIAL MONACO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA OAB - MT19190/O (ADVOGADO(A))

ALYNE D REVELLIN RODRIGUES OAB - MT21185/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR MONTEIRO DE AGUIAR (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018153-31.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Nunciação de Obra Nova c/c Pedido de Demolição 

ajuizada por Associação dos Amigos do Residencial Mônaco em desfavor 

de Jurandir Monteiro de Aguiar. Sustenta a parte autora que na data de 

07/06/2018, o Requerido deu início a obra em sua residência, porém, sem 

a devida comunicação e autorização da administração do condomínio, e 

ainda, nem sequer foram entregues os documentos necessários para o 

início e execução da obra. Informa que a administração do condomínio 

solicitou os documentos necessários e informações sobre a reforma da 

unidade, o que foi negado de imediato pelo Requerido, o qual alegou que o 

imóvel pertence a ele e tal fato é suficiente. Ocorre que em 11/06/2018, a 

requerente identificou que o requerido estava alterando a fachada de sua 

unidade e, novamente a administração do condomínio comunicou ao réu 

que a referida alteração não era permitida por ser tratar de um condomínio 

com 350 unidades. Diante disso, nesta mesma data a unidade foi 

notificada sobre a alteração feita na fachada. Conforme fotos anexas, o 

requerido retirou uma parede de sustentação da laje, construindo uma 

nova parede a 1,5 (um metro e meio) a frente da parede de origem, sendo 

instalada uma nova janela e ao retirar a parede e a janela, o requerido 

deixou a laje de sua unidade sem a devida sustentação, o que pode 

ocasionar diversas rachaduras na outra unidade ligada à sua. Defende a 

vedação da alteração de fachada, visto que o Requerido construiu uma 

nova parede e instalou uma janela diferente das demais unidades, em 

desobediência ao artigo 10, incisos VII e XXI, do Regimento Interno da 

Associação Condomínio Residencial Mônaco, bem como ao artigo 1.336, 

inciso III, do Código Civil. Requer a procedência do pedido para condenar a 

Requerida a ressarcir os danos sofridos pelo autor, tenha que demolir e 

reconstruir a fachada da unidade. Deu a causa o valor de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais). Decisão inicial conforme ID 14619528, ocasião em que 

fora deferida em parte a tutela de urgência requerida a fim de que fosse 

determinada a imediata paralisação da obra executada pelo requerido. 

Citado (ID 13836016), o requerido não apresentou defesa, tendo o autor 

se manifestado conforme ID 20435032, pugnando pelo julgamento 

antecipado da lide. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Nunciação de Obra Nova c/c Pedido de 

Demolição ajuizada por Associação dos Amigos do Residencial Mônaco 

em desfavor de Jurandir Monteiro de Aguiar. A requerida devidamente 

citada, não apresentou contestação conforme certidão de fls. 31 razão 

pela qual decreto-lhe a revelia e verificando que a matéria é unicamente de 

direito, não havendo necessidade de se produzir provas em audiência, 

passo ao julgamento da lide, na forma prevista no artigo 355, I do Código 

de Processo Civil. Não obstante a revelia da parte ré, que traz a 

presunção da veracidade dos fatos articulados, verifico que o pedido é 

procedente, posto que pelas provas apresentados pela parte autora, dão 

conta da alteração da fachada do condomínio e da retirada de laje de 

sustentação o que pode ocasionar danos as demais unidades do 

condomínio, sendo vedada a alteração da fachada sem votação dos 

condôminos. Nesse sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITO DE 

APRESENTAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE FECHAMENTO DE 

VARANDAS DE APARTAMENTO. CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO QUE 

EXIGE VOTAÇÃO UNÂNIME DOS CONDÔMINOS PARA ALTERAÇÃO DA 

FACHADA DO PRÉDIO. AUSENCIA DE PROVAS DA RESPECTIVA 

VOTAÇÃO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBE DE SEU ÔNUS 

PROBATÓRIO. ART. 373, I, DO CPC. DESPROVIMENTO DO RECURSO. - 

Não restando comprovado nos autos a aprovação pelos condôminos de 

proposta de alteração de fachada do prédio, mediante o fechamento das 

varandas com vidros, não pode o autor exigir da represente jurídica do 

condomínio, projeto arquitetônico que legitime sua ação de, por conta 

própria, ter realizado as alterações em seu imóvel - Ausente prova hábil a 

comprovar o direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, 

inviabilizado está o acolhimento da pretensão recursal de reformar a 

sentença que julgou improcedente o pleito autoral. (TJPB - 

ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00003292820178150000, 2ª Câmara 

Especializada Cível, Relator DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO 

, j. em 06-06-2017) (TJ-PB 00003292820178150000 PB, Relator: DES. 

OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, Data de Julgamento: 06/06/2017, 

2ª Câmara Especializada Cível) Assim, não cumpriu com o disposto no art. 

373, I, do CPC, in verbis: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito;” Dessa forma, não tendo o 

requerido demonstrado o preenchimento dos requisitos autorizadores da 

reforma, tendo o autor comprovado que o mesmo desobedeceu o 

regimento interno do condomínio, a procedência da ação é medida que se 

impõe. Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, 

porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, 

conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência 

também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto isto, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

presente Ação de Reintegração de Posse ajuizada Ação de Nunciação de 

Obra Nova c/c Pedido de Demolição ajuizada por Associação dos Amigos 

do Residencial Mônaco em desfavor de Jurandir Monteiro de Aguiar para 

confirmar a liminar concedida, condenar a parte Requerida a ressarcir os 

danos sofridos pelo autor, demolindo e reconstruindo a fachada da 

unidade dentro dos padrões do condomínio. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

20% do valor atualizado da causa. Transitado em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na 

execução da sentença. Deixo de atender a ordem cronológica de 

processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1024203-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CITY GÁS COMÉRCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA ME (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024203-73.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por 

SUPERGASBRÁS Energia Ltda. em desfavor de City Gás Comércio de 

Água e Gás Ltda.. Sustenta a parte autora que distribui direta ou 

indiretamente Gás Liquefeito de Petróleo – GLP acondicionado em botijões 

de diferentes capacidades, e, conforme demonstram os contratos de 

comodato de bens móveis firmados com o requerido, datado de 

14.05.2009, 02.11.2013, 04.02.2013, por tempo indeterminado, foram 

transferidos a título de comodato, um total de 140(cento e quarenta) 

botijões de gás com capacidade para 13 (treze) quilos. Afirma que, nos 

contratos acima mencionados, a Requerida se obriga, através do 
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COMODATO de bens de propriedade do COMODANTE, a comercialização 

e transporte, com exclusividade do Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, 

objetivando ainda, a destinar a venda do referido produto pela 

Comodatária, na qualidade de revendedora da Comodante, na sua zona de 

representação. Contudo, a revendedora descumpriu o contrato, deixando 

de adquirir produtos da Supergasbrás o que acarreta justa causa para 

imediata rescisão do avençado, e devolução de todos os bens que se 

encontram com a comodatária. Alega que, ante a inércia da requerida, que 

não devolveu os botijões de gás amigavelmente e, nem mesmo adimpliu 

com o pagamento, após ter sido notificada extrajudicialmente, não restou 

alternativa senão o ajuizamento da presente ação. Requer, diante dos 

fatos, o julgamento procedente do pedido para a reintegração de posse 

dos 140 (cento e quarenta) botijões de gás com capacidade para 13 

(treze) quilos – P-13, e, alternativamente, no caso de não restituírem os 

bens, a condenação da requerida ao pagamento das perdas e danos 

correspondentes ao valor atual de mercado unitário dos mesmos, 

devidamente atualizado e acrescido da multa prevista na cláusula 7.2 do 

Contrato de Licenciamento de Marca e de Distribuição de Gás Liquefeito 

de Petróleo - GLP, mais os lucros cessantes a serem apuradas em 

liquidação de sentença com a incidência de juros legais e correção 

monetária na forma da lei. Deu à causa o valor de R$ 10.059,66 (dez mil, 

cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos). Decisão inicial 

conforme ID 16679040. Citada, conforme decisão ID 20276128, a 

requerida deixou de se manifestar no presente feito, tendo a parte autora 

reiterado o pedido de concessão de liminar e o julgamento antecipado da 

lide. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por 

SUPERGASBRÁS Energia Ltda. em desfavor de City Gás Comércio de 

Água e Gás Ltda., buscando a reintegração de posse de 140 (cento e 

quarenta) botijões de gás com capacidade para 13 (treze) quilos – P-13, 

que estão com a requerida. A requerida devidamente citada, não 

apresentou contestação conforme certidão de fls. 31 razão pela qual 

decreto-lhe a revelia e verificando que a matéria é unicamente de direito, 

não havendo necessidade de se produzir provas em audiência, passo ao 

julgamento da lide, na forma prevista no artigo 355, I do Código de 

Processo Civil. Não obstante a revelia da parte ré, que traz a presunção 

da veracidade dos fatos articulados, verifico que o pedido é procedente, 

posto que pelas provas apresentados pela parte autora, que demonstra a 

propriedade dos botijões, o contrato de comodato e sustenta que não 

detém a posse dos botijões, fatos contra o qual a requerida não se 

insurgiu. Dessa forma, por não ter parte requerida se desincumbido de 

comprovar o ônus probatório que lhe cabia, conforme dispõe o art. 373, 

inciso II, do Código de Processo Civil, o pedido feito pelo autor merece 

procedência. Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no 

processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta 

sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em 

obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto 

isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Reintegração de 

Posse ajuizada por SUPERGASBRÁS Energia Ltda. em desfavor de City 

Gás Comércio de Água e Gás Ltda., para proceder, liminarmente, ante a 

presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, a IMEDIATA 

reintegração de posse dos 140 (cento e quarenta) botijões de gás com 

capacidade para 13 (treze) quilos – P-13, e, alternativamente, no caso de 

não restituírem os bens, a condenação da requerida ao pagamento das 

perdas e danos correspondentes ao valor atual de mercado unitário dos 

mesmos, devidamente atualizado e acrescido da multa prevista na 

cláusula 7.2 do Contrato de Licenciamento de Marca e de Distribuição de 

Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, mais os lucros cessantes a serem 

apuradas em liquidação de sentença com a incidência de juros legais e 

correção monetária na forma da lei. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas processuais e cada qual os honorários advocatícios se seus 

advogados que fixo em 20% do valor atualizado da causa. Transitado em 

julgado, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste 

o autor o interesse na execução da sentença. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013127-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. RAMIRES COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IASNAIA POLLYANA GUSMAO SAMPAIO OAB - MT7601-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDE SCB - REDE DOS SERVICOS DE CREDITO DO BRASIL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO CALDEIRA BARBOSA OAB - SP0177839A (ADVOGADO(A))

DEBORA KIRCHNER JULIANO OAB - SP209864 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013127-86.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta 

por A C Ramires Comércio – ME em desfavor de Rede SCB – Rede dos 

Serviços de Crédito do Brasil Ltda. Sustenta o autor que foi constatado 

uma restrição creditícia lançada em seu nome/CPF, todavia, informa 

desconhece a origem da dívida, sendo ilícita a sua inclusão no cadastro de 

inadimplentes. Informa que não possui nenhum débito junto à requerida, de 

modo que o ato é indevido. Requer o julgamento procedente a fim de que o 

requerido seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais 

em no mínimo R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais); bem como o 

cancelamento dos débitos lançados em nome da Requerente. Deu a causa 

o valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais). Citado, o requerido 

apresentou contestação conforme ID 9738953. Impugnação no ID 

11491809. O feito foi saneado conforme ID 15627582, tendo as partes 

pugnado pelo julgamento antecipado da lide. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais 

proposta por A C Ramires Comércio – ME em desfavor de Rede SCB – 

Rede dos Serviços de Crédito do Brasil Ltda. O deslinde da lide não 

carece de dilação probatória. Assim, observando aos princípios da 

brevidade e economia processual, passo a julgar antecipadamente a 

presente lide. Constata-se que parte autora sustenta que fora negativado 

pelo requerido, por débito que desconhece sendo o mesmo ilegal. 

Imperioso ressaltar que existe entre as partes típica relação de consumo, 

enquadrando-se a autora no conceito de consumidor, previsto no art. 2º 

do CDC, segundo o qual “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” e a requerida 

no conceito de fornecedor, nos termos do art. 3º, caput, §§ 1 º e 2º do 

mesmo Diploma. Por essa razão, torna-se indispensável a aplicação ao 

caso concreto das normas constantes no Código Consumerista. Sendo a 

relação estabelecida entre as partes a de consumo, pois presentes os 

seus requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor – artigos 2º c/c 17 e 

3º da Lei 8.078/90) e objetivos (produto e serviço – §§ 1º e 2º do artigo 3º 

da mesma lei), incide à hipótese em pauta o art. 14, caput, do citado 

diploma legal, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor 

de serviços, in casu, o Réu, caso a prestação do serviço se apresente 

defeituosa. Desse modo, basta que se verifique a existência do dano 

(defeito na prestação) e do nexo causal, ligando este à conduta do 

fornecedor de serviços, para que esteja caracterizada a responsabilidade 

civil deste último, independentemente da existência de culpa. Todavia, 

diante da documentação acostada pelo autor não há provas da alegada 

negativação, visto que sequer o autor acostou extrato do SPC/SERASA 

onde constava a alegada restrição. É notório que compete ao autor a 

comprovação de fato constitutivo do seu direito, conforme prevê o art. 

373, inciso I do CPC, o que não ocorreu no caso. Assim sendo, ante a 

inexistência de provas que comprovem o ilícito, não há como se prover o 

pedido posto na inicial, visto que a conduta supostamente ilegal do 

requerido não restou demonstrada. Deixo de enfrentar os demais 

argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir 

a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, 

este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, 

LXXVIII. Posto isto, com base no que dos autos constam, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação de 

Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por A C Ramires 

Comércio – ME em desfavor de Rede SCB – Rede dos Serviços de Crédito 

do Brasil Ltda. Condeno, ainda, a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja 

execução torno suspensa devido a concessão dos benefícios da Justiça 
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Gratuita. Transitado em julgado, não havendo outros requerimentos, 

arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de estilo. Deixo de 

atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando que 

o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de 

cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018792-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILDO DOMINGOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-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 1018792-83.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Debito c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizada por Adeildo Domingos dos Santos em desfavor 

de Banco Bradesco S/A. Sustenta a parte autora que ao tentar obter 

crédito em uma loja, passou por situação vexatória, em que não poderia 

lhe ser concedido o crédito, pois constava restrição em seu nome/CPF. 

Alega que fez uma pesquisa minuciosa junto aos órgãos de proteção ao 

crédito (SPC/SERASA e outros), ocasião em que fora informado da 

pendência junto a empresa requerida. Afirma que jamais utilizou qualquer 

serviço/produto da empresa requerida capaz de gerar débitos, sendo a 

restrição lançada completamente indevida, e que ainda, não foi notificada 

do suposto débito. Pugnou pela concessão de justiça gratuita e inversão 

do ônus da prova. Requer a procedência da ação, sendo declarada a 

inexistência de débito e a requerida condenada ao pagamento de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização pelos danos morais. Deu à 

causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) Despacho inicial conforme 

ID, ocasião em que determinada a citação da requerida, invertido o ônus 

da prova. Citada, a requerida apresentou Contestação e documentos 

conforme ID 11037718, onde pugna pela improcedência dos pedidos. A 

requerente apresentou Impugnação à contestação conforme ID 14151955. 

O feito fora saneado conforme ID 17841225, tendo somente a parte autora 

se manifestado (ID 22484322) pugnando pelo julgamento antecipado da 

lide. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Debito c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizada por Adeildo Domingos dos Santos em desfavor 

de Banco Bradesco S/A . Da análise dos autos, constata-se que a parte 

Ré efetua cobranças da parte autora referente a suposta contratação de 

seus serviços no valor de R$1.277,24 (um mil, duzentos e sessenta e sete 

reais e vinte e quatro centavos), que não foi comprovada pela parte 

requerida. Embora os requeridos afirmem que a inscrição foi devida, não 

conseguiu o requerido se desincumbir da responsabilidade, visto que 

sequer apresentou contrato ou outro documento oficial que vinculasse a 

autora ao débito ora debatido. No momento da indicação acerca de provas 

a serem produzidas, optou por não ouvir o autor, e não produziu provas 

no sentido de que haveria a contratação dos serviços cobrados. 

Imperioso ressaltar que existe entre as partes típica relação de consumo, 

enquadrando-se a autora no conceito de consumidor, previsto no art. 2º 

do CDC, segundo o qual “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” e a requerida 

no conceito de fornecedor, nos termos do art. 3º, caput, §§ 1 º e 2º do 

mesmo Diploma. Por essa razão, torna-se indispensável a aplicação ao 

caso concreto das normas constantes no Código Consumerista. Sendo a 

relação estabelecida entre as partes a de consumo, pois presentes os 

seus requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor – artigos 2º c/c 17 e 

3º da Lei 8.078/90) e objetivos (produto e serviço – §§ 1º e 2º do artigo 3º 

da mesma lei), incide à hipótese em pauta o art. 14, caput, do citado 

diploma legal, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor 

de serviços, in casu, o Réu, caso a prestação do serviço se apresente 

defeituosa. Desse modo, basta que se verifique a existência do dano 

(defeito na prestação) e do nexo causal, ligando este à conduta do 

fornecedor de serviços, para que esteja caracterizada a responsabilidade 

civil deste último, independentemente da existência de culpa. A meu ver, 

haveria dano à honra pela manutenção indevida somente se a parte autora 

tivesse comprovado o pagamento de todos os débitos atrasados, não 

havendo outras restrições pretéritas em seu nome. Ausente tal prova, 

inexiste nexo de causalidade entre o ato acoimado de ilícito e o dano à 

honra, o que afasta a reparação civil por meio de indenização em pecúnia. 

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça editou o Verbete Sumular n. 385, que 

determina: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento” Extrai-se desse verbete que aquele 

que já possui registro como mau pagador por dívida legítima, ou não 

impugnada, não pode se sentir moralmente ofendido pela inscrição, ou 

manutenção, do seu nome como inadimplente em cadastros de serviços 

de proteção ao crédito. Isso porque, não é possível presumir que a parte 

autora a tenha experimentado, com a inscrição indevida, qualquer 

sentimento vexatório ou humilhante anormal, pois a situação não lhe é 

incomum. A título de ilustração, transcrevo a posição pacificada do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: A Segunda Seção do Superior 

Tribunal de Justiça acabou com a divergência existente entre a Terceira e 

a Quarta Turma a respeito da indenização por dano moral ao devedor que 

já teve outras notificações em cadastro de proteção ao crédito (Serasa, 

SPC e afins). Por unanimidade, a Seção firmou jurisprudência no sentido 

de que o devedor que já tiver outros registros desabonatórios em 

cadastro de proteção não terá direito a dano moral. O entendimento foi 

firmado em julgamento de recurso especial ajuizado por N.R.S.A contra a 

Câmara de Dirigintes Lojistas de Porto Alegre. Até então, a Terceira Turma 

do STJ entendia que, mesmo nesses casos, subsistia o direito à 

indenização; enquanto a Quarta Turma mantinha entendimento contrário. 

Em seu voto, o relator Ary Pargendler, reconsiderou sua posição em torno 

da questão, para concluir que, no caso de pessoa que já possui outros 

registros desabonatórios, fica impossível entender que uma nova 

notificação lhe causaria dano moral. (REsp 1002985/RS, Rel. Ministro ARI 

PARGENDLER, SEGUNDA SEÇAO, julgado em 14/05/2008, DJe 

27/08/2008). Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no 

processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta 

sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em 

obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto 

isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente Ação Declaratória de Inexistência de Debito c/c 

Indenização por Danos Morais ajuizada por Adeildo Domingos dos Santos 

em desfavor de Banco Bradesco S/A, para: a) declarar a inexistência de 

débito no valor de R$1.277,24 (um mil, duzentos e sessenta e sete reais e 

vinte e quatro centavos), objeto de discussão nos presentes autos; b) 

Considerando que o autor decaiu na maior parte de seu pedido, condenar 

o autor pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 86, § 

único do CPC. Todavia, torno suspensa a sua execução, ante a gratuidade 

de justiça concedida. Transitado em julgado, não havendo o cumprimento 

voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na execução da 

sentença. Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038854-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038854-76.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c 

Repetição de Indébito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais 

ajuizada por Vanderlei Costa da Silva em desfavor de Banco Bonsucesso. 

Foi determinada a intimação da parte autora para comprovar o 

recolhimento da primeira parcela das custas judiciais, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. O autor manteve-se inerte. Vieram os 
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autos conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido Vanderlei Costa da 

Silva ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c 

Repetição de Indébito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais em 

face de Banco Bonsucesso. Foi determinada a intimação pessoal da 

autora, porém, a mesma não foi localizada no endereço indicado nos 

autos. O art. 485, do Código de Processo Civil, regula as hipóteses de 

extinção do feito sem julgamento do mérito, a saber: Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: I – indeferir a petição inicial; II – o processo 

ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III – 

por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV – verificar a ausência 

de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo; V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência 

ou de coisa julgada; VI – verificar a ausência de legitimidade ou de 

interesse processual; VII – colher a alegação de existência de convenção 

de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer a sua competência; 

VIII – homologar a desistência da ação; IX – em caso de morte da parte, a 

ação for considerada intransmissível por disposição legal; e X – nos 

demais casos prescritos neste Código. Compulsando os presentes autos, 

verifica-se que a parte autora deixou de promover os autos e as 

diligencias que lhe incumbiam, não recolhendo as custas judiciais devidas, 

o que enseja a extinção do feito, sem julgamento do mérito. Assim, nos 

termos do art. 485, inciso I e III, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a 

petição inicial e JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito. Deixo 

de fixar honorários advocatícios porque a desistência ocorreu antes do 

ingresso nos autos do advogado do requerido. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P.R.I.C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032823-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PERES DE BARROS PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT12073-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPG DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FRANCISCO RUIVO OAB - SP203688-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1032823-11.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais ajuizada por Cristiane Peres de Barros Pires em desfavor de SPG 

Distribuidora de Veículos Ltda. – GVI (JAC Motors). Sustenta a parte 

autora em sua inicial que adquiriu veículo marca JACMOTORS, modelo J5, 

versão J5, ano de fabricação e modelo 2014, chassi 

LJ12FKS22E4510363, diretamente da Reclamada, pelo valor de 

R$56.580,00 (cinquenta e seis mil, quinhentos e oitenta reais). Alega que 

desde sua compra, o veículo apresentou sucessivos problemas 

mecânicos. A Reclamada nunca conseguiu resolvê-los de maneira 

definitiva e a Requerente se via obrigado a retornar à concessionária todo 

mês. Informa que foram abertas várias ordens de serviço, sendo que em 

nenhuma delas os defeitos foram satisfatoriamente resolvidos. Defende 

que o veículo, objeto da lide trata-se de um automóvel dito de luxo, o 

mínimo que um consumidor espera ao adquirir um produto de valor tão 

elevado é que o preço cobrado reflita a qualidade do mesmo. Diante dos 

fatos, requer o julgamento procedente da ação para condenar a requerida 

a devolver a quantia de R$ 65.252,69 (sessenta e cinco mil, duzentos e 

cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos) corrigidos 

monetariamente; bem como seja condenada ao pagamento de danos 

morais no valor de R$ 20.000,00 ( vinte mil reais). Deu à causa o valor de 

R$ 85.252,69 (oitenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e dois reais e 

sessenta e nove centavos). Decisão inicial conforme ID 10456713. 

Audiência de conciliação infrutífera ante a ausência da parte autora, 

conforme termo ID 15159941. Contestação apresentada conforme ID 

15474918, onde a requerida defende a ausência de provas do defeito do 

carro, pugnando pelo julgamento improcedente do pedido. Impugnação à 

contestação conforme ID 17036712. O feito foi saneado conforme ID 

20147483, tendo a parte autora pugnado pelo julgamento antecipado da 

lide. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais ajuizada por Cristiane Peres de Barros Pires em desfavor de SPG 

Distribuidora de Veículos Ltda. – GVI (JAC Motors). A autora adquiriu em 

14/01/2015 o veiculo J5 da requerida, conforme ID 10410833, pelo valor de 

R$56.580,00 (cinquenta e seis mil, quinhentos e oitenta reais) e o mesmo 

apresentou muitos defeitos. Em 13 de março , o carro apresentou 

problema no sensor de nível de combustível (fls. 9 – ID 10410874), juntou 

notas fiscais da revisão do veiculo, sendo que na revisão do pacote de 

30.000 km, houve troca do fluido de freio e filtro de cabine. Em 14 de 

dezembro de 2016, foi necessária a troca do cubo de roda traseiro e cubo 

de roda dianteiro. Em 04/01/2017, troca do cubo de roda dianteiro, visto 

que o responsável ao solicitar as peças solicitou com os códigos errados. 

Em 12/01/2017, houve a necessidade da troca do Bico para Pneu sem 

câmara. Em 06/11/2016, houve a necessidade da substituição da caixa de 

direção. Na revisão dos trinta mil km, a autora alegou barulho nas rodas, 

ar-condicionado, freios e barulho na suspensão. Em 30/01/2017, houve 

problema no ar condicionado. Em 01/02/2017, o veiculo deu nova entrada 

devido o ar condicionado não estar funcionando. Do documento 

10410880, extrai-se que em 06/04/2015 houve a necessidade da 

substituição da boia de combustível. Na revisão dos 10.000 km, em 

31/08/2015, houve reclamação quanto ao barulho do painel quando liga o 

ar condicionado, e a moldura do banco dianteiro estava quebrada. Em 

25/11/2015, houve problema com a bateria. Na revisão dos 20.000 km 

houve a necessidade da substituição da bomba de combustível. E em 

18/07/2016, problemas com o ar condicionado. A requerida, por sua vez, 

sustenta que “o fato de ser registrada uma OS não quer dizer que o carro 

efetivamente tenha problemas.” Evidencia-se das petições e dos 

documentos acostados aos autos, descrevem uma relação de consumo 

(Arts. 2º e 3º, ambos da Lei 8.078/1990) e a responsabilidade pelo fato e 

vício do produto e do serviço recai sobre a requerida, nos exatos termos 

dos Arts. 12, 14 e 18, todos da Lei Consumerista, a saber: “Art. 12. O 

fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o 

importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos 

decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, 

manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem 

como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e 

riscos. Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não 

duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou 

quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que 

se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles 

decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, 

da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as 

variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a 

substituição das partes viciadas. ....” Sobre o direito de escolha do 

Consumidor à rescisão contratual estabelecido no § 1º do Art. 18 do CDC, 

o E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO. VÍCIO DE QUALIDADE. JULGAMENTO 

ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC. OPÇÕES ASSEGURADAS AO 

CONSUMIDOR. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO POR OUTRO DA MESMA 

ESPÉCIE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. ESCOLHA QUE CABE AO 

CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE PRODUTO SEMELHANTE EM ESTOQUE 

DADA A PASSAGEM DO TEMPO. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 18, 

§ 4º, DO CDC. DANO MORAL. DEFICIÊNCIA DO RECURSO. SÚMULA 

284/STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL (CF, ART. 5º, II, V, XXXV E XXXVII). 

COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ESPECIAL 

CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. A sentença, 

confirmada pelo eg. Tribunal de Justiça, tomou em conta somente os fatos 

essenciais trazidos pelos litigantes e a prova pericial produzida nos autos, 

aplicando à situação a norma de direito que entendeu apropriada para 

solução do litígio, o que afasta a alegação de ter havido julgamento ultra 

petita. 2. Nos termos do § 1º do art. 18 do Código de Defesa do 

Consumidor - CDC, caso o vício de qualidade do produto não seja sanado 

no prazo de 30 dias, o consumidor poderá, sem apresentar nenhuma 

justificativa, optar entre as alternativas ali contidas, ou seja: (I) a 

substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas 

condições de uso; (II) a restituição imediata da quantia paga; ou (III) o 
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abatimento proporcional do preço. 3. Assim, a faculdade assegurada no § 

1º do art. 18 do Estatuto Consumerista permite que o consumidor opte pela 

substituição do produto no caso de um dos vícios de qualidade previstos 

no caput do mesmo dispositivo, entre eles o que diminui o valor do bem, 

não exigindo que o vício apresentado impeça o uso do produto. 4. No 

presente caso, a substituição do veículo por outro em perfeitas condições 

de uso foi a alternativa escolhida pelo consumidor. Então, não poderia o 

Juízo de piso alterar essa escolha, ainda que a pretexto de desonerar o 

consumidor, sob pena de maltrato ao art. 18, § 1º, do CDC. Precedente. 5. 

Não havendo outro veículo nas mesmas condições do adquirido pelo autor 

nos estoques das recorridas, é de se aplicar o disposto no § 4º do art. 18 

do CDC, que permite a substituição por outro produto de espécie, marca 

ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição da diferença 

de preço, permanecendo abertas as alternativas dos incisos II e III daquele 

§ 1º. 6. Então, na hipótese, o consumidor dispõe das seguintes 

alternativas: a) receber todo o valor atualizado do preço pago na ocasião 

da compra, desde que restitua o bem viciado ao fornecedor; b) caso não 

faça a restituição, receber a diferença entre o valor atualizado do preço 

pago na ocasião da compra e o valor equivalente ao preço médio de 

mercado do bem usado; ou, ainda, c) adquirir novo produto do fornecedor, 

pagando ou recebendo a diferença entre o valor do novo bem e o saldo 

credor que detém. 7. Cumpre assinalar que o consumidor não tem direito a 

juros de mora na espécie, pois já foi indenizado pelas perdas e danos 

decorrentes da mora do fornecedor com o uso e gozo do bem durante o 

trâmite do processo. 8. Não apontado qual dispositivo legal teria sido 

violado pelo aresto recorrido ao negar o pedido de reparação por danos 

morais, não há possibilidade de conhecimento do recurso especial no 

ponto. 9. Quanto às alegadas violações ao art. 5º, II, V, XXXV e XXXVII, da 

Constituição da República, tem-se como incabível a apreciação de matéria 

constitucional em sede de recurso especial, sob pena de usurpação da 

competência do eg. Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o 

art. 102, III, da Magna Carta. 10. Recurso especial conhecido em parte e, 

nessa extensão, provido.” (STJ, QUARTA TURMA, Rel. Ministro RAUL 

ARAÚJO, REsp 1016519/PR, julgado em 11/10/2011, DJe 25/05/2012). 

(negritei). A denominada responsabilidade civil objetiva é definida por 

SERGIO CAVALIERI como: “Todo prejuízo deve ser atribuído ao seu autor 

e reparado por quem o causou independente de ter ou não agido com 

culpa. Resolve-se o problema na relação de nexo de causalidade, 

dispensável qualquer juízo de valor sobre a culpa” (negritei, in Programa 

de responsabilidade civil, 9. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2010, p. 

137). Dessa forma, os requisitos para o reconhecimento do dever de 

indenizar decorrente da existência do vício redibitório do produto estão 

circunscritos à demonstração (a) da conduta, (b) do nexo de causalidade 

e (c) do dano, estando plenamente provados nos autos esses três 

requisitos. Por outro lado, os reiterados retornos à oficina autorizada da 

requerida demonstram que os vícios existentes nunca foram 

diagnosticados ou mesmo solucionados, estando claro que o vício 

relacionado ao veículo zero quilometro está justamente no produto e na má 

qualidade do prestação de serviços da oficina autorizada. Com efeito, não 

se concebe que um carro zero quilometro possa trazer tantos sofrimentos 

à sua proprietária, que se vê frustrada pela aquisição do produto de alto 

valor aquisitivo, quer pelo vício do produto, quer pela prestação de 

serviços técnicos pós venda, ao não conseguir, por reiteradas vezes, 

diagnosticar de forma precisa a causa dos problemas que apresentava o 

veículo, a ponto de deixar a consumidora na rua, tendo que contratar 

serviço de guincho para rebocar o carro. Dessa forma, não se tem 

dúvidas que o prazo de 30 dias para solução dos vícios do produto, 

estabelecido pela regra do § 1º, do Art. 18 do CDC, de longe não fora 

obedecido, havendo notório insucesso nas investidas na busca da 

solução dos problemas advindos no veículo adquirido pela Autora, de 

modo que imperativo se faz a restituição do valor pago pelo veículo. No 

caso presente, observo que assiste o direito da Autora à rescisão 

contratual com a consequente restituição integral do valor que pagou à 

vista pelo carro zero quilometro, além de ser o exercício do direito à 

escolha livre da Consumidora, não se tem dúvidas que os defeitos 

começaram a apresentar logo após a aquisição do veículo zero quilometro, 

o que obrigou a Autora por várias vezes de retornar à oficina autorizada 

da Concessionária. Consigno que não se tem dúvidas dos sofrimentos que 

afligiram a Autora pela aquisição do sonhado veículo zero quilometro, o 

qual passou muito tempo dentro da oficina autorizada, trazendo, ainda, 

transtornos, visto que por vezes a deixou na rua. Sobre o direito à 

indenização por dano moral do consumidor que adquire veículo zero 

quilometro e se vê obrigado a retornar diversas vezes à oficina autorizada 

da Concessionária, o E. Superior Tribunal de Justiça consolidou o seguinte 

entendimento, verbis: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO NOVO. DEFEITO. DANOS 

MORAIS. VALOR. SÚMULA N. 7/STJ. 1. O acórdão recorrido baseou-se no 

conjunto fático-probatório dos autos para concluir que os danos sofridos 

pelo agravado ultrapassam os meros dissabores, tendo em vista as 

inúmeras tentativas infrutíferas para a solução do problema e a frustração 

da expectativa de utilização do veículo novo por longo período, 

circunstância que impede a rediscussão do tema em face do óbice do 

enunciado 7 da Súmula do STJ. 2. 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. Precedentes. 3. O valor da verba indenizatória por 

dano moral, no caso dos autos, foi fixado dentro dos padrões da 

razoabilidade e proporcionalidade, com base nos fatos e provas dos autos 

e a revisão do julgado nesse sentido fica obstada pela incidência do 

enunciado 7 da Súmula do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ, QUARTA TURMA, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, AgRg no AREsp 776.547/MT, julgado em 04/02/2016, DJe 

12/02/2016) “DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. VEÍCULO NOVO. VÍCIO DO PRODUTO. INCOMPATIBILIDADE 

ENTRE O DIESEL COMERCIALIZADO NO BRASIL E AS ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS DO PROJETO. PANES REITERADAS. DANOS AO MOTOR. 

PRAZO DE TRINTA DIAS PARA CONSERTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR 

PAGO. DANO MORAL. CABIMENTO. 1.- Configura vício do produto 

incidente em veículo automotor a incompatibilidade, não informada ao 

consumidor, entre o tipo de combustível necessário ao adequado 

funcionamento de veículo comercializado no mercado nacional e aquele 

disponibilizado nos postos de gasolina brasileiros. No caso, o automóvel 

comercializado, importado da Alemanha, não estava preparado para 

funcionar adequadamente com o tipo de diesel ofertado no Brasil. 2.- Não 

é possível afirmar que o vício do produto tenha sido sanado no prazo de 

30 dias, estabelecido pelo artigo 18, § 1º, caput, do Código de Defesa do 

Consumidor, se o automóvel, após retornar da oficina, reincidiu no mesmo 

problema, por diversas vezes. A necessidade de novos e sucessivos 

reparos é indicativo suficiente de que o veículo, embora substituídas as 

peças danificadas pela utilização do combustível impróprio, não foi posto 

em condições para o uso que dele razoavelmente se esperava. 3.- A 

jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de ser cabível indenização por 

dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita 

retornar à concessionária por diversas vezes, para reparos. 4.- Recurso 

Especial provido.” (STJ, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 

REsp 1443268/DF, julgado em 03/06/2014, DJe 08/09/2014). Nesse sentido 

encontra-se a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DEFEITO EM VEÍCULO ZERO 

QUILOMETRO – RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE E DA 

CONCESSIONÁRIA – REITERADAS IDAS À CONCESSIONÁRIA SEM 

SUCESSO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL E 

PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. As 

sucessivas intervenções da concessionária sem a efetiva solução do 

problema no motor, ensejam sua condenação pelos danos suportados 

pelo consumidor, por força do art. 18, do CDC. 2. O valor da indenização 

deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia 

pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade.” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO - Ap 132001/2014 - Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 16/06/2015). “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO 

KM - PRESENÇA DE DEFEITOS - SUCESSIVAS IDAS E VINDAS À 

CONCESSIONÁRIA - DANO MORAL – PRESENÇA – RECURSO CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I 

- O adquirente de veículo 0/Km (zero quilômetro) tem a expectativa de 

poder usufruir o bem com tranquilidade, livre das preocupações com os 

defeitos mecânicos. II – A necessidade de retornar inúmeras vezes à 

concessionária para conseguir consertar o seu carro, isso lhe causa 

determinada frustração, aborrecimento. O que não se pode tratar como um 

aborrecimento cotidiano. Porque aborrecimento cotidiano seria levar uma 

vez na concessionária para resolver um problema, mas nesse caso, levou 

várias vezes. Cominou inclusive com a realização de prova pericial, 

desmanche do carro e tudo o mais para se chegar a essa situação, além 

do desconforto pelo impedimento de usar o próprio automóvel são aptos à 
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caracterização do dano moral, gerando a consequente obrigação de 

indenizar. III - A indenização por dano moral deve atender a uma relação 

de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não 

cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de 

desbordar de sua ratio essendi compensatória, e, assim, causar 

enriquecimento indevido à parte. É preciso que o prejuízo da vítima seja 

aquilatado numa visão solidária da dor sofrida, para que a indenização se 

aproxime o máximo possível do justo. Considerando a gravidade do dano, 

bem como os critérios orientadores acima expostos, a fixação do valor de 

R$10.000,00 (dez mil reais) satisfaz todas as funções da indenização.” 

(TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, Ap 163133/2014, Julgado em 20/05/2015 - Publicado no DJE 

27/05/2015). Assim, no caso presente, os requeridos devem ser 

condenados a pagarem pelo dano moral suportado pela Autora, 

considerando que foram várias as tentativas para a solução dos defeitos 

de fabricação do veículo zero quilometro, todavia, todas infrutíferas. Sobre 

o valor da indenização por dano moral, o E. Superior Tribunal de Justiça 

tem consolidado que não deve ser exorbitante, muito menos irrisório, 

verbis: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEFEITO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. 

ART. 535 DO CPC. NÃO VIOLAÇÃO. ART. 333, INCISO I, DO CPC. 

REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. 

INDENIZAÇÃO. VALOR EXORBITANTE. NÃO VERIFICAÇÃO. REEXAME DO 

CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não 

há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem 

motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a 

aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no 

sentido pretendido pela parte. 2. A reforma do julgado demandaria o 

reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita 

via do recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 3. A fixação da 

indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. 

Assim, afastando-se a incidência da Súmula nº 7/STJ, somente comporta 

revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não 

ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 

15.000,00 (quinze mil reais). 4. Agravo regimental não provido.” (STJ, 

TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, AgRg no 

AREsp 755.162/MT, julgado em 26/04/2016, DJe 09/05/2016). “AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. VÍCIO OCULTO 1. OFENSA AO ART. Fl. 31 de 35 SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO Nº 72041/2016 - CLASSE CNJ 

-  1 9 8  C O M A R C A  D E  S O R R I S O  R E L A T O R A : D R A . 

FLAVIACATARINAOLIVEIRA DE AMORIM REIS 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. 

2. REVER O QUADRO FÁTICO TRAÇADO. REEXAME DE PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 3. DANO MORAL. AQUISIÇÃO 

DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO QUE RETORNA DIVERSAS VEZES PARA 

CONSERTO. DEVER DE INDENIZAR. 4. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA. 

IMPOSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DE CADA CASO CONCRETO. 5. 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. R$ 14.000,00 (QUATORZE MIL REAIS). 

CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE. 6. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não é 

possível alterar a conclusão assentada pelo Tribunal local com base na 

análise das provas nos autos, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula 

do STJ. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, afirmou de forma categórica a 

existência de vício no produto, tendo sido o veículo encaminhado diversas 

vezes para conserto e não sanado o defeito no prazo de 30 (trinta) dias. 

Rever essa conclusão, neste caso, é impossível ante o óbice do 

enunciado de súmula supramencionado. 3. Configura dano moral, 

suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero 

quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para 

reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido. 4. No que concerne 

ao valor do dano moral arbitrado pelo Tribunal de origem, o recurso não 

comporta a análise de divergência jurisprudencial, uma vez que se verifica 

a impossibilidade de, relativamente ao acórdão confrontado, 

estabelecer-se juízo de valor acerca da relevância e semelhança dos 

pressupostos fáticos inerentes a cada uma das situações retratadas nos 

acórdãos confrontados, que acabaram por determinar a aplicação do 

direito à espécie. 5. No caso em exame, o valor da indenização por danos 

morais, arbitrado em R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), consideradas as 

peculiaridades do caso em questão - aquisição de veículo zero quilômetro 

que teve que retornar por diversas vezes à oficina para conserto - não se 

mostra desarrazoado ante os patamares estabelecidos por esta Corte 

Superior, estando em perfeita consonância com os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. 6. Agravo regimental improvido.” (STJ, 

TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, AgRg no 

AREsp 672.872/PR, julgado em 26/05/2015, DJe 10/06/2015). Atendendo 

aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à culpabilidade do 

requerido, a indenização deve ser fixado de forma moderada e dotada de 

eficácia pedagógica, de forma a evitar enriquecimento ilícito da 

Consumidora. Portanto, considerando o que constam dos nos autos, bem 

como os consectários decorrentes da atualização e correção monetária, 

tem-se que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) encontra-se mais 

condizente à realidade do caso concreto, para a indenização dos danos 

morais sofridos pela Autora, a ser corrigido pelo INPC a partir desta data, 

com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos 

desde a citação. Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no 

processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta 

sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em 

obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado na Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por 

Cristiane Peres de Barros Pires em desfavor de SPG Distribuidora de 

Veículos Ltda. – GVI (JAC Motors). para CONDENAR a parte Requerida: a) 

a restituir a parte autora os valores despendidos na compra do carro, 

corrigidos monetariamente, pelo INPC, desde a data do ajuizamento da 

presente ação, e acrescidos de juros de mora, de 1% ao mês, a partir da 

citação. b) Ao pagamento a titulo de danos morais no valor de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais) a ser corrigido pelo INPC a partir desta data, 

com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos 

desde a citação Condeno o requerido ao pagamento das custas do 

processo e em honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por 

cento) do valor da condenação. Transitado em julgado, manifeste-se o 

credor quanto ao interesse na execução da sentença. Nada requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e necessárias anotações. Deixo de 

atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando que 

o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de 

cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035083-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSERV CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1035083-61.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por CONCRENOP Concretos Sinop 

Ltda. em desfavor de CONSERV Construções, Serviços, Comércio e 

Representações Ltda.. Sustenta a parte autora que é credora do 

requerido no valor de R$ 27.260,00 (vinte e sete mil, duzentos e sessenta 

reais) decorrente da emissão das notas de entregas de concreto usinado 

de números 1342, 1347, 1364, 1372, 1376, 1377, 1475, 1479, 1765, 1772, 

1782, 1825, 1827, 1862, 1894 e 1895, tais débitos, totalizam o valor de R$ 

36.740,61 (trinta e seis mil, setecentos e quarenta reais e sessenta e um 

centavos) devidamente atualizado pelo índice monetário do INPC até a data 

de 18/11/2017. Alega que tentou de todas as formas possíveis de receber 

os valores do requerido, mas este, sempre alegava que iria efetuar o 

pagamento dos valores, o que não veio ocorrer até a presente data, 

restando clara a intenção do requerido em não saldar o débito. Diante dos 

fatos, requer o julgamento procedente da ação para condenar a requerida 

ao pagamento de R$ 36.740,61 (trinta e seis mil, setecentos e quarenta 

reais e sessenta e um centavos) devidamente atualizado. Decisão inicial 

conforme ID 10851571. Citada, a requerida deixou transcorrer in albis o 

prazo para apresentação de defesa (ID 20333148). A autora pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide, ante a revelia da requerida, requerendo a 

condenação em R$ 36.740,61 (trinta e seis mil, setecentos e quarenta 
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reais e sessenta e um centavos) devidamente atualizado (ID 25146381). 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se 

de Ação de Cobrança ajuizada por CONCRENOP Concretos Sinop Ltda. em 

desfavor de CONSERV Construções, Serviços, Comércio e 

Representações Ltda.. A requerida devidamente citada, não apresentou 

contestação tempestivamente, razão pela qual decreto-lhe a revelia e 

verificando que a matéria é unicamente de direito, não havendo 

necessidade de se produzir provas em audiência, passo ao julgamento da 

lide, na forma prevista no artigo 355, incisos I e II, do Código de Processo 

Civil. Ora, cediço que os efeitos da revelia geram presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. Entretanto, trata-se de 

presunção relativa, que pode ser infirmada de acordo com os elementos 

dos autos. Não obstante a revelia da parte requerida, que traz a 

presunção da veracidade dos fatos articulados, observa-se que os 

documentos encartados com a inicial são provas suficientes da alegação 

do autor. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO 

MONOCRÁTICA - SEGUIMENTO NEGADO - MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA - 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO - 

REVELIA - EFEITOS - DOCUMENTOS QUE ATESTAM A EXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA - AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO - VALORES DEVIDOS - 

SENTENÇA MANTIDA - SEGUIMENTO NEGADO - ART. 557, CAPUT, DO 

CPC. Julga-se monocraticamente a apelação quando é clara sua 

improcedência. É relativa a presunção de veracidade provocada pela 

revelia. No entanto, quando presentes documentos que atestam a 

existência da dívida e eles não são impugnados tampouco é comprovado o 

adimplemento, os valores são devidos. (TJMT, AgR, 131061/2014, 

DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 08/10/2014, Data da publicação no DJE 13/10/2014. ) Sendo 

hipótese de revelia, para que a matéria de fato não seja reputada 

verdadeira, necessária que haja prova em sentido contrário às alegações 

do autor ou circunstâncias que afastem a presunção de veracidade. Na 

hipótese em discussão, todas as arguições mencionadas na petição inicial 

são matéria de fato e, portanto, presumem-se verdadeiras, inexistindo 

qualquer indício ou circunstâncias de que não sejam verdadeiras as 

alegações, não sendo permitida conclusão diversa da que os fatos 

realmente tenham ocorrido conforme por ele alegados. As notas fiscais 

acostadas no ID 10752552 não contestadas pelo requerido são provas 

suficientes do débito. Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente 

Ação de Cobrança ajuizada por CONCRENOP Concretos Sinop Ltda. em 

desfavor de CONSERV Construções, Serviços, Comércio e 

Representações Ltda. e condeno a requerida ao pagamento no valor de 

R$ 36.740,61 (trinta e seis mil, setecentos e quarenta reais e sessenta e 

um centavos), acrescidas de correção monetária pelo INPC a partir da 

citação, juros de 1% ao mês a partir do vencimento das parcelas. 

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da condenação. 

Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da 

condenação, manifeste o autor o interesse na execução da sentença. 

Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015200-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLENE KUKI GONCALVES (REQUERENTE)

JOAO HENRIQUE VASCO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SCEDRZYK BRAGA OAB - MT15429-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS OAB - PR59659-O 

(ADVOGADO(A))

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA OAB - MT18501-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015200-31.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada 

por João Henrique Vasco Gonçalves e Carlene Kuki Gonçalves em 

desfavor de HESA 115 – Investimentos Imobiliários Ltda. (Helbor 

Empreendimentos). Sustenta a parte autora que em 24 de outubro de 2015 

firmaram “Instrumento Particular de Contrato de Promessa de Venda e 

Compra de Unidade Condominial a ser construída e outras avenças” com a 

empresa Requerida, tendo por objeto a compra e venda do apartamento 

174, Torre I, no Condomínio “Residencial Reserva Bonifácia by Helbor” 

localizado na Rua Alfenas, n. 400, bairro Jardim Mariana, Cuiabá/MT. Alega 

que preço ajustado pelo negócio foi de R$ 608.697,00 (seiscentos e oito 

mil e seiscentos e noventa sete reais) e a data de conclusão do 

empreendimento foi inicialmente prevista para 30/11/2015, podendo ser 

prorrogada por 180 dias, conforme cláusula 5.7 do contrato, sendo a data 

limite de entrega do imóvel para 27/05/2016. Ocorre que na data aprazada, 

o imóvel não estava concluído. Quando o imóvel estava pronto a empresa 

Requerida condicionou a entrega das chaves à assinatura do Termo de 

Posse e Quitação. Requer o julgamento procedente a ação, para o fim de 

condenar a Requerida ao pagamento da multa contratual, consistente na 

pena compensatória de 2% (dois por cento) do valor pago acrescida de 

1% (um por cento) do valor pago ao mês, contados a partir de 28/05/2016 

até o dia 30/09/2016; no valor total de R$ 28.702,81 (vinte oito mil 

setecentos e dois reais e oitenta um centavos), devidamente atualizado, 

ou, alternativamente, pagamento da multa contratual, consistente na pena 

compensatória de 2% (dois por cento) do valor pago acrescida de 0,5% 

(meio por cento) do valor pago ao mês, contados a partir de 28/05/2016 

até o dia 30/09/2016; no valor total de R$ 19.135,20 (dezenove mil cento e 

trinta cinco mil reais e vinte centavos). Pugna, ainda pela condenação do 

requerido ao pagamento de indenização por danos morais o valor de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais). Deu a causa o valor de R$ 58.702,81 

(cinquenta oito mil setecentos e dois reais e oitenta um centavos). Decisão 

inicial conforme ID 9279056. Citada, a requerida apresentou contestação 

conforme ID 11552333. Impugnação à contestação conforme ID 11916537. 

Saneado o feito, conforme ID 15127480, as partes foram intimadas para 

se manifestarem quanto a necessidade da produção de outras provas, 

tendo pugnado pelo julgamento antecipado da lide. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. João Henrique Vasco 

Gonçalves e Carlene Kuki Gonçalves ajuizaram Ação de Indenização por 

Danos Materiais e Morais em desfavor de HESA 115 – Investimentos 

Imobiliários Ltda. (Helbor Empreendimentos), visando da multa contratual, 

consistente na pena compensatória de 2% (dois por cento) do valor pago 

acrescida de 1% (um por cento) do valor pago ao mês, contados a partir 

de 28/05/2016 até o dia 30/09/2016; no valor total de R$ 28.702,81 (vinte 

oito mil setecentos e dois reais e oitenta um centavos), devidamente 

atualizado, e a indenização por danos morais. Consta dos autos que a 

parte autora o Autor que firmou contrato de promessa de compra e venda 

com a Requerida, com o fito de adquirir o apartamento 174, da torre 1, do 

empreendimento Reserva Bonifácia By Helbor. 02. Que a previsão de 

entrega do imóvel já incluído o prazo de carência de 180 dias previsto no 

contrato, seria para no máximo 27 de maio de 2016. 03. Que houve um 

grande atraso da Requerida que extrapolou o prazo estabelecido no 

contrato para a entrega das chaves, e por consequência disso sofreram 

diversos danos. Diante disso requer a aplicação de multa moratória e, 

ainda a condenação por danos morais. Os princípios jurídicos protetivos 

do consumidor estampados no Código de Defesa do Consumidor são de 

ordem pública e de interesse social (Art. 1º), circunstância esta que 

relativiza o “pacta sunt servanda”, autorizando, em consequência, a 

revisão judicial dos contratos porque não importa apenas a concepção no 

momento da manifestação de vontade (consenso), mas principalmente os 

efeitos sociais do contrato. O Judiciário, na condição de Poder de Estado, 

através de seus agentes, tem o dever de zelar pelo interesse social, 

ditado pelo ordenamento jurídico. Nas relações contratuais estabelecidas 

por meio de contratos de massa (ou de adesão), em que a vontade das 

partes perde a condição de elemento preponderante, conforme a nova 

concepção que se deve ter do contrato, o CDC surge como via legal e 

obrigatória para o reequilíbrio das relações, especialmente no que respeita 

ao controle das cláusulas abusivas. Induvidoso, no presente caso, 

estarmos diante destes contratos, em que uma das partes tem a liberdade 

de contratar, ou não, mas não de discutir as cláusulas dos contratos. 

Todavia, importante destacar que o reconhecimento da aplicação das 

diretrizes previstas no CDC ao contrato revisando, por si só, não 

asseguram a procedência dos pedidos formulados pelo consumidor, tendo 

em vista que na apreciação do caso concreto se demonstrará eventual 
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cobrança abusiva passível de revisão.~ Na espécie, tendo sido as rés 

fornecedoras do produto (imóvel adquirido pelos autores) e sendo 

discutido o atraso na entrega da obra a relação de direito material 

estabelecida é de consumo. Nesta situação, os autores são considerados 

consumidores (art. 2º do CDC), enquanto as demandadas estão na 

condição de fornecedoras (art. 3º do CDC). Assim sendo, aplicável a 

espécie o Código de Defesa do Consumidor. Restou inconteste que o 

imóvel adquirido não foi entregue no prazo acordado – 27/05/2016, já 

computado o prazo de tolerância, uma vez que o termo de entrega das 

chaves somente foi assinado em 16/11/2016, ou seja, com seis meses de 

atraso. As provas apresentadas nos autos dão ensejo ao direito de 

indenização por danos morais, pois são suficientes para demonstrar o 

abalo sofrido pela autora, que caracteriza mais do que meros dissabores 

ao consumidor, mas efetivo abalo suscetível de indenização. Evidente que 

a frustração e o adiamento de relevante projeto de vida – casa própria, 

afora os danos suportados na esfera patrimonial, causaram lesões no 

âmbito psíquico do autor, ultrapassando a margem do aborrecimento 

comum do cotidiano. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL EM 

CONSTRUÇÃO - RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA - 

ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 

PAGAS DE FORMA INTEGRAL E SEM QUALQUER DESCONTO DA TAXA 

DE ADMINISTRAÇÃO - DANOS MATERIAS - GASTOS DEVIDAMENTE 

COMPROVADOS - DANOS MORAIS - POSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DE 50% 

SOBRE AS PARCELAS A SEREM RESTITUÍDAS - CRITÉRIO - 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSOS PARCIALMENTE 

PROVIDOS. (...) É suscetível de ser indenizada por danos morais o 

adquirente que foi ludibriado e enganado com o sonho da aquisição da 

casa própria em razão da inadimplênciacontratual da construtora que 

deixou de entregar a obra no prazo estipulado, diante da frustração, da 

desilusão e o desapontamento experimentado. (...)”. (TJMT, Ap, 

94167/2009, Relatora: DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/12/2009) Para a fixação do 

quantum, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual 

seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, 

de forma a levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência 

futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e 

inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos. No presente caso, 

o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a meu ver, revela-se adequado, eis 

que guarda atenção à extensão do dano, o comportamento dos 

envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, 

além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 

Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ATRASO NA 

ENTREGA DE IMÓVEL - DANO MORAL CONFIGURADO - VERBA DEVIDA - 

DANO MATERIAL - INDEVIDO - AUSÊNCIA DE PROVA - SENTENÇA 

MODIFICADA EM PARTE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O 

atraso de mais de um ano para o cumprimento do contrato e entrega do 

imóvel acarreta dano moral indenizável, pois ocorre a frustração do sonho 

da aquisição da casa própria, frustração, ansiedade e sentimento de 

ludibrio, aspectos que, por si só, bastam para caracterizar o dano 

extrapatrimonial. 2- O arbitramento dos danos morais há que se balizar 

dentro de parâmetros razoáveis, atentando-se para a sua extensão, as 

condições pessoais do ofensor e do ofendido, levando-se em 

consideração, ainda, o caráter pedagógico da medida, sem que se 

perfaça em incentivo à prática desidiosa que os ensejou. Na hipótese, a 

verba indenizatória dever ser fixada na quantia de R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais), por melhor atender aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. 3- Os danos materiais devem ser cabalmente 

provados, fato que não foi demonstrado nos autos, de modo que é 

indevida a condenação nesse sentido.” (TJ-MT, Ap 142783/2014, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA,SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

25/11/2015) No que concerne aos danos materiais, pretende a autora a 

condenção ao pagamento da multa compensatória pelo atraso na entrega 

do imóvel. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou 

em recurso repetitivo a tese de que a cláusula penal estipulada 

exclusivamente contra o comprador de imóvel deve servir de parâmetro 

para a indenização em caso de descumprimento das obrigações 

contratuais pela empresa vendedora,por exemplo, se houver atraso na 

entrega da obra. Nesse sentido: CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA 

E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INVERSÃO DA MULTA 

MORATÓRIA. O injustificado atraso na entrega da obra, computado o 

prazo de tolerância, enseja a resolução do negócio e a devolução de 

todos os valores pagos pelo adquirente, acrescidos de multa moratória. 

S e n t e n ç a  m a n t i d a .  ( T J - D F  0 0 3 5 5 1 9 5 8 2 0 1 4 8 0 7 0 0 0 7  D F 

0035519-58.2014.8.07.0007, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de 

Julgamento: 12/02/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 10/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tema 970 debatido 

perante o STJ, o relator dos recursos especiais repetitivos, ministro Luis 

Felipe Salomão, explicou que a cláusula penal moratória tem natureza 

eminentemente indenizatória, quando fixada de maneira adequada. 

Segundo ele, havendo cláusula penal para prefixar a indenização, não 

cabe a cumulação posterior com lucros cessantes. “A cláusula penal 

constitui pacto secundário acessório – uma condição –, por meio do qual 

as partes determinam previamente uma multa (usualmente em pecúnia), 

consubstanciando indenização para o caso de inadimplemento absoluto ou 

de cláusula especial, hipótese em que se denomina cláusula penal 

compensatória. Ou ainda, como no presente caso, pode ser estabelecida 

para prefixação de indenização para o inadimplemento relativo (quando 

ainda se mostrar útil o adimplemento, ainda que tardio, isto é, defeituoso), 

recebendo, nesse caso, a denominação de cláusula penal moratória” O 

pedido merece acolhimento, visto que devidamente comprovados os 

prejuízos sofridos pela autora decorrente da má prestação de serviços do 

requerido até a data da efetiva entrega do bem, que entendo como 

pertinente na pena compensatória de 2% (dois por cento) do valor pago 

acrescida de 1% (um por cento) do valor pago ao mês, contados a partir 

de 28/05/2016 até o dia 30/09/2016; no valor total de R$ 28.702,81 (vinte 

oito mil setecentos e dois reais e oitenta um centavos), devidamente 

atualizado. Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no 

processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta 

sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em 

obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto 

isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais 

promovida por João Henrique Vasco Gonçalves e Carlene Kuki Gonçalves 

em desfavor de HESA 115 – Investimentos Imobiliários Ltda. (Helbor 

Empreendimentos).para : a) Condenar o requerido ao pagamento de multa 

contratual, consistente na pena compensatória de 2% (dois por cento) do 

valor pago acrescida de 1% (um por cento) do valor pago ao mês, 

contados a partir de 28/05/2016 até o dia 30/09/2016; no valor total de R$ 

28.702,81 (vinte oito mil setecentos e dois reais e oitenta um centavos) a 

ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação. b) Condenar o 

requerido ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a titulo de danos 

morais a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e de 

juros de 1% ao mês a partir da citação. c) Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

12% do valor da condenação Transitado em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na 

execução da sentença. Não havendo outros requerimentos, arquivem-se 

os autos com as baixas e comunicações necessárias. Deixo de atender a 

ordem cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do 

art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de 

cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024124-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE RANGEL SOARES (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024124-31.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Açofer Indústria e Comércio 

Ltda. em desfavor de Felipe Rangel Soares. A parte autora requereu a 

desistência da ação, conforme ID 26240583. Vieram os autos conclusos. 

É o relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO a desistência da ação 

formulada pela parte autora conforme ID nº 26240583 para os fins do 
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artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil. Via de 

consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. 

Sem condenações em custas e honorários advocatícios. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, observados as formalidades legais. P. R. I. 

C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1021646-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS CESAR DOS SANTOS SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA OAB - MT9107-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-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 1021646-84.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Lucas Cesar dos Santos Santana em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Sustenta a parte autora que foi vítima 

de grave acidente de trânsito, ocorrido em 19/09/2016, conforme Boletim 

de Ocorrência anexado (ID – 4282854) que lhe causou a invalidez. Requer 

o julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada 

a indenizá-lo no montante de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta 

reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexados ID – 4282759; 4282788; 4282810; 4282828; 

4282854; 4282871; 4282907; 4282919. Pelo despacho (ID – 4454831), foi 

deferido o pedido de justiça gratuita, designada a audiência de conciliação 

e determinada a citação e intimação da parte requerida. Na contestação 

(ID- 4871951), alega à requerida, preliminarmente, da retificação da 

autuação, da ausência de interesse de agir, ante falta de pedido 

administrativo prévio, fazendo menção ao princípio da causalidade e a 

sucumbência autoral, da ausência de documentos essenciais à regulação 

do sinistro, documentos ilegíveis, não apresentação de comprovante de 

residência pela parte autora. Conforme consta no (ID – 4942061) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. A parte autora impugnou a contestação (ID – 

5514635), reiterando os termos da exordial, bem como manifesta acerca 

do laudo pericial. Pelo despacho (ID – 10066894) foi determinada a 

intimação da parte requerida para que manifesta acerca do laudo pericial. 

Manifestação da parte requerida acerca do laudo pericial (ID – 10311397). 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se 

de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Lucas 

Cesar dos Santos Santana em face de Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, 

I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras 

provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação, preliminarmente, da retificação da autuação, da ausência de 

interesse de agir, ante falta de pedido administrativo prévio, fazendo 

menção ao princípio da causalidade e a sucumbência autoral, da ausência 

de documentos essenciais à regulação do sinistro, documentos ilegíveis, 

não apresentação de comprovante de residência pela parte autora. Rejeito 

a preliminar de retificação do polo passivo, afirmando que deveria constar 

neste a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, 

a demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. Ainda, REJEITO ausência de 

documentos essenciais à regulação do sinistro, porque estão juntados ao 

ID – 4282810; 4282854; 4282871; 4282907; 4282919. Acerca da ausência 

de comprovante de residência em nome da parte autora, REJEITO tal 

preliminar, uma vez que o referido documento não consiste em 

pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que nas ações de 

cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é unicamente pelo 

domicílio do autor, facultando também a propositura na comarca onde 

ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Ressalto, por fim ser a 

presente demanda via inadequada para se discutir a competência. 

Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 6.750,00 (seis mil e 

setecentos e cinquenta reais). A parte autora juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Atendimento e Histórico Clínico (ID – 

4282854; 4282871; 4282907; 4282919.), comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de conciliação (ID - 4942061) atestou que a periciada apresenta 

“invalidez permanente intensa (75%) em membro inferior direito”. A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz 

jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça 

sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme a edição da 

Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do 

seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, a 

possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 
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indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 19/09/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em membro inferior 

esquerdo em um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta 

e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por 

cento), equivalente a R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 

1º do art. 3º da Lei 6.194/74. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir 

da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Julio Cezar de Melo Trindade em face 

de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em 

membro inferior esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro 

(19/09/2016) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação. b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031923-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BAILONI RODRIGUES DOS SANTOS FILHO (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:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-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 1031923-28.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Bailoni Rodrigues dos Santos Filho em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 09/09/2017, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 10285593) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos (IDS – 

10285589/10285590/10285591/10285592/10285593/10285594/10285595). 

Pela decisão (ID – 10327725) foi deferido os benefícios da justiça gratuita, 

designada audiência de conciliação e determinada a citação e intimação da 

parte requerida. Na contestação (ID – 11360840), alega à requerida a 

preliminar de alteração do polo passivo da ação, da carência da ação pela 

falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento administrativo e o 

comprovante de residência em nome de terceiro. Conforme consta no (ID – 

11489950), foi realizada a tentativa de conciliação entre as partes, 

restando infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. A parte autora 

impugnou a contestação (ID – 12738337), reiterando os termos da 

exordial, bem como manifestou com relação ao laudo pericial. 

Manifestação da parte autora no (ID – 14177626), com relação ao laudo 

pericial. A decisão no (ID – 14976725), determinou a intimação da parte 

requerida para manifestar-se a respeito do laudo pericial, bem como 

cumpriu o determinado (ID – 16237776). Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Bailoni Rodrigues dos Santos Filho em 

face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação a preliminar de alteração do 

polo passivo da ação, da carência da ação pela falta de interesse de agir, 

pela ausência do requerimento administrativo e o comprovante de 

residência em nome de terceiro. Rejeito a preliminar de retificação do polo 

passivo, afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a 

esta a função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte legítima 

para figurar no pólo passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 
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natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. Ainda, em sede de preliminar, o 

requerido pleiteia pela extinção do processo sem julgamento do mérito, 

sustentando que a parte autora não instruiu a inicial com os documentos 

essenciais à propositura da ação. Estabelece o artigo 5º, § 1º, alínea “a”, 

da Lei nº 6.194/74, in verbis: “Art. 5º - O pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1 o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liqüidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: (Redação dada pela 

Lei nº 11.482, de 2007). a) certidão de óbito, registro da ocorrência no 

órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso 

de morte; (Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992)” No caso dos autos, 

constata-se que, num juízo de cognição sumária, o autor logrou êxito em 

comprovar tanto o acidente, quanto o dano dele decorrente, satisfazendo 

as exigências estabelecidas no artigo acima explicitado. Assim, 

IMPROCEDE a preliminar de inépcia da inicial, pela ausência de 

documentação imprescindível, sendo imperioso destacar que a suficiência 

dos documentos acostados para a comprovação do direito ora pretendido 

se confundem com o mérito da ação, razão pela qual com ele será 

apreciado. REJEITO a preliminar da ausência do requerimento 

administrativo, porque está juntado (ID – 10285595). Acerca da ausência 

de comprovante de residência em nome da parte autora, REJEITO tal 

preliminar, uma vez que o referido documento não consiste em 

pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que nas ações de 

cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é unicamente pelo 

domicílio do autor, facultando também a propositura na comarca onde 

ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Em sendo a requerida 

residente nesta comarca não há que se falar em ausência do pressuposto 

legal para fixação de foro, ressaltando, por fim ser a presente demanda 

via inadequada para se discutir a competência. Rejeitadas as preliminares, 

passo à análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu 

acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo 

indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A autora 

juntou na inicial, além da documentação de praxe, Certidão de Ocorrência 

e Boletim de Atendimento (ID- 10285593/10285594), comprovando o 

acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial 

realizada em Mutirão de conciliação DPVAT (ID - 11489950) atestou que o 

periciado apresenta “incapacidade física como média 50% no ombro 

esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$ 13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 09/09/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do ombro esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado em sessão de audiência de 

conciliação pelo perito para fins indenizatórios, restou demonstrada 

invalidez permanente médio no ombro esquerdo, em um grau de 50% 

(cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 
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de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por 

Bailoni Rodrigues dos Santos Filho em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de 

R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente parcial do ombro esquerdo, corrigido monetariamente data do 

sinistro (09/09/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1046532-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DEIRANE DE ALMEIDA (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))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1046532-45.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Fabio Deirane de Almeida em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 21/03/2019 boletim de ocorrência anexado (ID – 

25032597) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a 

ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua 

invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexados ID – 25032179; 

25032184; 25032190; 25032593; 25032594; 25032597; 25032600; 

25032612; 25032617; 25032621; 25032630; 25032640; 25032948; 

25032951; 25032952; 25032957. Pelo despacho (ID – 25051979), foi 

deferido o pedido de justiça gratuita, designada a audiência de conciliação 

e determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

26392723) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID – 26304756), 

alega à requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo 

passivo da demanda, a necessidade de adequação do valor da causa, 

ausência de requerimento administrativo prévio. Impugnação à 

contestação no id 26528939, reiterando os termos da exordial. 

Manifestação da parte autora a respeito do laudo pericial (ID – 26529396). 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se 

de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Fabio 

Deirane de Almeida em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo da demanda, 

a necessidade de adequação do valor da causa, ausência de 

requerimento administrativo prévio. Em relação a preliminar de retificação 

do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. No que tange ao alegado da necessidade de adequação do 

valor da causa, em que pese ter sido indicado como preliminar, o mesmo 

não afasta ou suscita qualquer argumento hábil a impedir o julgamento do 

mérito da ação, razão pela qual não o recebo como preliminar, mas como 

argumento do julgamento do mérito. REJEITO a preliminar de ausência de 

interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega 

a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico (ID –; 

25032597; 25032600), comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação (ID – 26392723) atestou que o periciado apresenta “invalidez 

permanente média (50%) no ombro direito”. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 
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os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 21/03/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do ombro direito, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no ombro direito, em um grau de 

50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Fabio Deirane de Almeida em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente no ombro direito, 

corrigido monetariamente data do sinistro (21/03/2019) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033773-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSA APARECIDA CORREA DO NASCIMENTO (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))

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

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033773-20.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT ajuizada 

por Nilsa Aparecida Correa do Nascimento em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 07/09/2017, conforme Certidão de 

Ocorrência anexado (ID - 10554938) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos (IDS 

–10554930/10554931/10554935/10554936/10554937/10554938/10554939

/10554940). Pela decisão (ID- 10888710), foi deferido os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Na contestação (ID – 11574320), 

alega à requerida a preliminar da necessidade de alteração do polo 

passivo da ação, carência da ação pela ausência do requerimento 

administrativo. Conforme consta no (ID – 11489500) foi realizada a 

tentativa de conciliação entre as partes, restando infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. A autora manifestou-se em impugnação, 

reiterando os termos da exordial, bem como manifestou com relação ao 

laudo pericial (ID – 13495346). A decisão no (ID – 15048671) determinou a 

intimação da parte requerida para manifestar-se a respeito do laudo 

pericial, bem como cumpriu o determinado (ID – 16428645). Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT ajuizada por Nilsa Aparecida 

Correa do Nascimento em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficientes para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a 

preliminar de alteração do polo passivo da ação, da carência da ação pela 

ausência do requerimento administrativo. Rejeito a preliminar de retificação 

do polo passivo, afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido 

a esta a função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte 

legítima para figurar no pólo passivo, tendo em vista que é integrante do 

grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro 

obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 
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pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar da ausência do requerimento administrativo, porque está juntado 

(ID – 10554940). Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. 

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Certidão de Ocorrência e Boletim de Atendimento 

Médico (IDS – 10554938/10554939), comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de conciliação (ID - 11489500) atestou que a periciada apresenta 

“incapacidade física como média (50%) em membro inferior direito”. A 

análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 07/09/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no membro inferior direito, em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, a requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por 

Nilsa Aparecida Correa do Nascimento em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e 

cinco reais) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente parcial incompleta no membro inferior direito, corrigido 

monetariamente data do sinistro (07/09/2017) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014079-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO DOS SANTOS CAMARGO (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:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014079-94.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Valdevino dos Santos Camargo em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave 

acidente de trânsito, ocorrido em 06/12/2018, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 19184621) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID –19183384; 19183388; 19183761; 19183770; 19183782; 

19183787; 19183789; 19184091; 19184095; 19184099; 19184110; 

19184118; 19184121; 19184122; 19184135; 19184139; 19184592; 

19184600; 19184604; 19184613; 19184621; 19184639. Pelo despacho (ID 

– 19257229), foi deferido o pedido de justiça gratuita, designada a 

audiência de conciliação e determinada a citação e intimação da parte 

requerida. Conforme (ID – 23011749) foi realizada audiência de 

conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo 

pericial. Na contestação (ID – 22632663), alega à requerida, 

preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo da demanda, 

adequação do valor da causa, ausência dos documentos indispensáveis à 

propositura da demanda e a ausência de requerimento administrativo 

prévio. A parte autora impugnou a contestação (ID – 23797559), 

reiterando os termos da exordial. Manifestação da parte autora a respeito 

do laudo pericial (ID – 23797579). Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Valdevino dos Santos Camargo em 

face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação, preliminarmente, a 

necessidade de alteração do polo passivo da demanda, adequação do 

valor da causa, ausência dos documentos indispensáveis à propositura 

da demanda e a ausência de requerimento administrativo prévio. Em 

relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida 

afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. No que tange ao alegado da 

necessidade de adequação do valor da causa, em que pese ter sido 

indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita qualquer 

argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão pela qual 

não o recebo como preliminar, mas como argumento do julgamento do 

mérito. Ainda, em sede de preliminar, o requerido pleiteia pela extinção do 

processo sem julgamento do mérito, sustentando que a parte autora não 

instruiu a inicial com os documentos essenciais à propositura da ação. 

Estabelece o artigo 5º, § 1º, alínea “a”, da Lei nº 6.194/74, in verbis: “Art. 

5º - O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. § 1 o A indenização referida neste artigo 

será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, 

em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da 

sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos 

seguintes documentos: (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007). a) 

certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a 

prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada 

pela Lei nº 8.441, de 1992)” No caso dos autos, constata-se que, num 

juízo de cognição sumária, o autor logrou êxito em comprovar tanto o 

acidente, quanto o dano dele decorrente, satisfazendo as exigências 

estabelecidas no artigo acima explicitado. Assim, IMPROCEDE a preliminar 

de inépcia da inicial, pela ausência de documentação imprescindível, 

sendo imperioso destacar que a suficiência dos documentos acostados 

para a comprovação do direito ora pretendido se confundem com o mérito 

da ação, razão pela qual com ele será apreciado. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, 

Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico (ID –; 19184621; 19184639), 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação (ID - 23011749) 

atestou que o periciado apresenta “invalidez permanente média (50%) em 

membro inferior direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e 

da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 
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indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 06/12/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior direito, em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, a requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Valdevino dos Santos Camargo em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro inferior 

direito, corrigido monetariamente data do sinistro (06/12/2018) até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033774-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOELITON ROSA ALVES (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-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 1033774-05.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Manoeliton Rosa Alves em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 10/09/2017, conforme boletim de ocorrência anexado 

(ID – 10555060) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos) em decorrência de 

sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos (ID – 

10555054/10555055/10555056/10555057/10555058/10555059/10555060/

10555061/10555062). Pela decisão (ID – 10888807) foi deferido os 

benefícios da justiça gratuita, designada audiência de conciliação, 

determinada à citação e intimação da parte requerida. Na contestação (ID 

– 6666674), alega à requerida a preliminar de alteração do polo passivo da 

ação, da carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência 

do requerimento administrativo, da ausência de documentos 

indispensáveis a propositura da ação e o comprovante de residência em 

nome de terceiro. Conforme consta no (ID – 11489366), foi realizada a 

tentativa de conciliação entre as partes, restando infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. A parte autora impugnou a contestação (ID – 

12865517), reiterando os termos da exordial, bem como manifestou com 

relação ao laudo pericial. A decisão no (ID – 14980321), determinou a 

intimação da parte requerida para manifestar-se a respeito do laudo 

pericial, bem como cumpriu o determinado (ID – 16258245). Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação 

de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada proposta por 

Manoeliton Rosa Alves em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, a requerida suscitou em sede de contestação a 

preliminar de alteração do polo passivo da ação, da carência da ação pela 

falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento administrativo, da 

ausência de documentos indispensáveis a propositura da ação e o 

comprovante de residência em nome de terceiro. REJEITO a preliminar de 

retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar 

neste a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de 

líder dos consórcios, sendo pois, a demandada parte legítima para figurar 

no pólo passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 
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esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar da ausência do requerimento 

administrativo, porque está juntado (ID – 10555062). Ainda, em sede de 

preliminar, o requerido pleiteia pela extinção do processo sem julgamento 

do mérito, sustentando que a parte autora não instruiu a inicial com os 

documentos essenciais à propositura da ação. Estabelece o artigo 5º, § 

1º, alínea “a”, da Lei nº 6.194/74, in verbis: “Art. 5º - O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 

1 o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor 

vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos 

beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a 

liqüidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes 

documentos: (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007). a) certidão de 

óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de 

qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada pela Lei nº 

8.441, de 1992)” No caso dos autos, constata-se que, num juízo de 

cognição sumária, o autor logrou êxito em comprovar tanto o acidente, 

quanto o dano dele decorrente, satisfazendo as exigências estabelecidas 

no artigo acima explicitado. Assim, IMPROCEDE a preliminar de inépcia da 

inicial, pela ausência de documentação imprescindível, sendo imperioso 

destacar que a suficiência dos documentos acostados para a 

comprovação do direito ora pretendido se confundem com o mérito da 

ação, razão pela qual com ele será apreciado. Acerca da ausência de 

comprovante de residência em nome da parte autora, REJEITO tal 

preliminar, uma vez que o referido documento não consiste em 

pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que nas ações de 

cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é unicamente pelo 

domicílio do autor, facultando também a propositura na comarca onde 

ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Em sendo a requerida 

residente nesta comarca não há que se falar em ausência do pressuposto 

legal para fixação de foro, ressaltando, por fim ser a presente demanda 

via inadequada para se discutir a competência. Rejeitadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. Alega o autor, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitado, requerendo indenização 

no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na 

inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Boletim de 

Atendimento (ID- 10555060/10555061), comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

mutirão de conciliação do DPVAT (ID- 11489366) atestou que “o periciado 

apresenta invalidez permanente média (50%) em membro superior 

esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 10/09/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro superior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em membro superior 

esquerdo, em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, a 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por 

cento), de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da 

Lei 6.194/74, totalizando R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e 

cinco reais). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 
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PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – 

DPVAT movida por Manoeliton Rosa Alves em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de 

R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais) conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial 

incompleta no membro superior esquerdo, corrigido monetariamente data 

do sinistro (10/09/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008594-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANISIO ALECRIM DE SOUZA NETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-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 1008594-84.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica com Pedido 

de Tutela ajuizada por Anisio Alecrim de Souza Netto em desfavor de 

Energisa – Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A. Sustenta a 

parte autora que é usuária dos serviços prestados pela requerida, por 

meio da UC nº 6/316889-5 nde a mesma era dividida entre dois imóveis, 

localizados no mesmo endereço. Aduz que em julho do ano de 2016 o 

segundo imóvel foi desocupado, motivo pelo qual o consumo de energia 

elétrica foi reduzido, todavia, a cobrança do consumo continuou a mesma, 

motivo pelo qual o autor requereu a realização de vistoria no imóvel, 

momento em que a requerida informou a normalidade na cobrança. Relata 

que recebeu uma fatura em sua residência, no valor de R$ 443,61 

(quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta e um centavos), com 

vencimento para 23/04/2017, informando não possuir condições de arcar 

com o valor cobrado. Em razão dos fatos, pugna pela suspensão do 

pagamento da fatura acima mencionada, bem como para que as próximas 

faturas sejam expedidas com a cobrança da taxa mínima. Requer o 

julgamento procedente da ação para que seja declarada a inexistência de 

débito, determinando-se a revisão/redução dos valores ao patamar do 

consumo médio mensal do Requerente, e, no final condenar a Requerida 

ao pagamento de verba indenizatória referente aos danos morais sofridos 

pelo Requerente arbitrados no valor de 20 salários mínimos. Deu à causa o 

valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Decisão inicial conforme ID 

5874902. Audiência de Conciliação que restou infrutífera conforme termo 

ID 15503121. Citada, a requerida apresentou contestação conforme termo 

ID 15666510, sustentando que os valores cobrados correspondem ao 

consumido no imóvel em questão, lembrando-se que a empresa cobra de 

acordo com o que é registrado no equipamento de medição. Requerem o 

julgamento improcedente do pedido. Não houve apresentação de 

Impugnação. O feito foi saneado conforme ID 22158471, intimando-se as 

partes para manifestarem interesse na produção de outras provas, tendo 

a autora se manifestado conforme ID 25325693, e o requerido no ID 

25133330, pugnando pelo julgamento antecipado da lide. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

Revisional de Consumo de Energia Elétrica com Pedido de Tutela ajuizada 

por Anisio Alecrim de Souza Netto em desfavor de Energisa – Energisa 

Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A. Busca a condenação da 

requerida por não concordar com a fatura de energia elétrica referente ao 

mês de março de 2017, no valor de R$ 443,61, cujo o vencimento se deu 

em 23/04/2017, eis que, no seu entender, é superior ao que consome pelo 

produto no imóvel.. Contudo, diante da documentação acostada pelo autor 

não comprova os fatos constitutivos de seu direito, razão pela qual tenho 

ausentes a negligência do requerido e o ilícito civil que este praticou. Não 

há nos autos histórico de consumo da parte autora, e a variação do 

consumo entre a fatura contestada com as demais é mínima, não havendo 

desproporção na cobrança. É consabido que nas relações de consumo, a 

responsabilização, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de 

culpa, esse modelo decorre da teoria do risco empreendimento (art. 14 do 

CDC), da qual advém a espécie risco-proveito, cujo fundamento de 

responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na posição negocial 

ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos 

causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de 

consumo no mercado de consumo. (in: Curso de direito do consumidor. 4. 

ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501). 

Outrossim, essa teoria funda-se na premissa de que quem obtém 

vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a 

previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, 

independente de culpa. Contudo, a dispensabilidade da demonstração de 

culpa, não exime o consumidor de comprovar a prática do ato ilícito, in 

casu, a notificação para alteração da titularidade. Nesse sentido, não se 

pode olvidar que a inversão do ônus da prova prevista no CDC está no 

contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor e, via de 

regra, fica subordinada ao critério do Juiz, quando for verossímil a 

alegação, o que fora demonstrado no caso. Com esses fundamentos, 

considero válidas as provas apresentadas pela requerida ao longo da 

instrução processual, que demonstram a regularidade da cobrança. Em 

consequência, ante a ausência da prática de ato ilícito, resta inviabilizado 

pedido de danos morais, uma vez que para sua configuração a ocorrência 

de ilicitude é requisito essencial. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SERVIÇOS DE 

TELEFONIA - CONTRATAÇÃO COMPROVADA NA INSTRUÇÃO - 

INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO REGULAR - 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - 

CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - POSSIBILIDADE - 

REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INVIABILIDADE - NÃO 

DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA - 

MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. Comprovada a contratação do serviço de telefonia pela parte, 

não há que ser falar em prática de ato ilícito hábil a ensejar a 

desconstituição de dívida, ou a condenação em danos morais. Evidenciado 

o uso do processo para se abster de pagamento de dívida regular e 

recebimento indevido de indenização, torna-se imperiosa a condenação da 

parte a litigância de má-fé, nos termos do art. 80 e 81 do CPC. Não sendo 

demonstrada a modificação da situação financeira da parte após 

deferimento da gratuidade da justiça, não há que se falar em revogação 

do benefício. (TJMT, Ap 95259/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017) APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. AÇÃO DE 

COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SERVIÇOS DENOMINADOS "112 - PLANO CONTA COMPLETA", 

"OI FIXO - FRANQUIA SEM LIMITES" E "OI... Ver íntegra da ementa FRANQ. 

200MINN PARA OI MÓVEL". MATÉRIA DE FATO. CASO CONCRETO. 

CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA. SERVIÇOS USUFRUÍDOS 

PELO CONSUMIDOR. DEVIDA A CONTRAPRESTAÇÃO, SEM A QUAL 

HAVERIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA GRATUITA. SERVIÇOS 

CONTRATADOS E USUFRUÍDOS - Não há como ser reconhecida 

ilegalidade ou abusividade na cobrança dos serviços devidamente 

usufruídos pelo cliente. Os serviços estão sendo prestados, sem prova 

cabal de que tenham sido contestados pelo cliente na seara administrativa. 

Considerando, portanto, que os serviços foram usufruídos, resta 

autorizada a cobrança dos valores decorrentes do contrato, pela 

operadora e, por conseguinte, devem ser julgados improcedentes os 

pedidos de declaração de inexigibilidade, repetição do indébito e de 

indenização por danos morais. Diante da improcedência dos pedidos, fica 

prejudicada a análise do recurso de apelação interposto pela parte autora. 

Sucumbência redimensionada. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO DA RÉ E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO 

INTERPOSTO PELO AUTOR. (TJRS, Apelação Cível Nº 70062726559, 
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Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana 

da Silva Ribeiro, Julgado em 18/03/2015) Deixo de enfrentar os demais 

argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir 

a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, 

este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, 

LXXVIII. Posto isto, com base no que dos autos constam, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica com Pedido de 

Tutela ajuizada por Anisio Alecrim de Souza Netto em desfavor de 

Energisa – Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A. Condeno, 

ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos 

do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja execução torno 

suspensa devido a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. 

Transitado em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os 

autos com as baixas e comunicações de estilo. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008133-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONALDO GOMES MENDONCA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008133-44.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Ivonaldo Gomes Mendonça em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 25/09/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 18288466) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID – 18288462; 18288463; 18288464; 18288465; 18288466. 

Pelo despacho (ID – 18725667), foi deferido o pedido de justiça gratuita, 

designada a audiência de conciliação e determinada a citação e intimação 

da parte requerida. Conforme (ID – 22074785) foi realizada audiência de 

conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo 

pericial. Na contestação (ID- 22178241), alega à requerida, 

preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo da demanda 

e a necessidade de adequação do valor da causa. A parte autora 

impugnou a contestação (ID – 22462994), reiterando os termos da 

exordial. Manifestação da parte autora acerca do laudo pericial (ID – 

22462995). Devidamente intimada, a parte requerida deixou decorrer o 

prazo, sem apresentar manifestação a respeito do laudo pericial, 

conforme certidão de id 24492129. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Ivonaldo Gomes Mendonça em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação, preliminarmente, a 

necessidade de alteração do polo passivo da demanda e a necessidade 

de adequação do valor da causa. Em relação a preliminar de retificação do 

polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. No que tange ao alegado da necessidade de adequação do 

valor da causa, em que pese ter sido indicado como preliminar, o mesmo 

não afasta ou suscita qualquer argumento hábil a impedir o julgamento do 

mérito da ação, razão pela qual não o recebo como preliminar, mas como 

argumento do julgamento do mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou 

na inicial, além da documentação de praxe, Certidão de Ocorrência e 

Histórico Clínico (ID –; 18288466; 18288463), comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de conciliação (ID - 22074785) atestou que o periciado apresenta 

“invalidez permanente leve (25%) na mão esquerda”. A análise conjunta 

dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 
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valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 25/09/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente leve da mão esquerda, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve na mão esquerda, em um 

grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, 

devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos 

artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por Ivonaldo Gomes Mendonça em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente leve na mão esquerda, corrigido monetariamente 

data do sinistro (25/09/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013851-22.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Roberto Pires em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 

Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, 

ocorrido em 21/05/2018, conforme certidão de ocorrência anexado (ID – 

19146101; 19146107) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID – 19145345; 19145352; 19145369; 19145388; 19145893; 

19145899; 19145904; 19145920; 19145933; 19146093; 19146100; 

19146101; 19146107; 19146118; 19146126; 19146396; 19146401; 

19146404; 19146418. Pelo despacho (ID – 19257217), foi deferido o 

pedido de justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

23011216) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 22576412), 

alega à requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo 

passivo da demanda, a necessidade de adequação do valor da causa, 

ausência de requerimento administrativo prévio. A parte autora impugnou a 

contestação (ID – 23825830), reiterando os termos da exordial. 

Manifestação da parte autora acerca do laudo pericial (ID – 23826252). 

Devidamente intimada, a parte requerida deixou decorrer o prazo, sem 

apresentar manifestação a respeito do laudo pericial, conforme certidão 

de id 25904691. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Roberto Pires em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo 

da demanda, a necessidade de adequação do valor da causa, ausência 

de requerimento administrativo prévio. Em relação a preliminar de 

retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar 

neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de 

líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar 

no polo passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 
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ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. No que tange ao alegado da necessidade de adequação do 

valor da causa, em que pese ter sido indicado como preliminar, o mesmo 

não afasta ou suscita qualquer argumento hábil a impedir o julgamento do 

mérito da ação, razão pela qual não o recebo como preliminar, mas como 

argumento do julgamento do mérito. REJEITO a preliminar de ausência de 

interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega 

a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Certidão de Ocorrência e Histórico Clínico (ID –; 

19146101; 19146107; 19146118; 19146126; 19146396; 19146401), 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação (ID - 22074785) 

atestou que o periciado apresenta “invalidez permanente leve (25%) na 

mão esquerda”. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 21/05/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente leve da mão esquerda, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve na mão esquerda, em um 

grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, 

devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos 

artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por Roberto Pires em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente leve na mão esquerda, corrigido monetariamente data do 

sinistro (21/05/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006666-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA ELIANE FERREIRA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT17566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-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 1006666-64.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Obrigação de 

Fazer e Indenização por Danos Morais ajuizada por Benedita Eliane 

Ferreira do Nascimento em desfavor de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A. Sustenta a parte autora que é usuária dos 

serviços prestados pela requerida, por meio da UC nº 6/1253841-9, 

realizando o pagamento em dia das suas faturas, e a partir do mês de 

novembro do ano de 2017 passou a receber faturas em sua residência 

que não condiziam com o real consumo efetivado pela autora. Relata que 

não aumentou o seu consumo, de modo que as cobranças são indevidas. 

Acrescenta que a requerida realizou a troca do medidor, todavia, nas 

faturas ainda consta valor exorbitante, inclusive sustentando que existe a 

possibilidade de confusão na leitura do seu consumo com o da sua 

vizinha. Requer o julgamento procedente da ação para que seja declarada 

a inexistência de débito, ou seja, dos valores cobrados pela ré referente 

as faturas dos meses R$425,69, R$385,33, R$380,82, R$258,84 conforme 

a ré cobrou da autora nas faturas com vencimentos em 21/12/2017, 

21/01/2018, 21/03/2018, 21/04/2018 que totalizam o montante de 

R$1.681,52, determinando o refaturamento das faturas com vencimentos 

em 21/12/2017, 21/01/2018, 21/03/2018, 21/04/2018, para 173kwh que é 

sua média de consumo mensal, promovendo a retirada do nome da 

consumidora do cadastro de inadimplente, condenando a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais. Deu à causa o valor de 

R$21.681,52 (vinte e um mil, seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta e 

dois centavos). Decisão inicial conforme ID 12342460. A autora solicitou a 

consignação dos valores em juizo, o que foi indeferido pela decisão ID 

13336937. A autora informou, ainda, na petição ID 13676786 que a 

requerida efetuou o corte no fornecimento de energia. Decisão ID 

13683385, determinou a intimação da requerida para dar cumprimento da 

decisão que concedeu a liminar. Audiência de Conciliação que restou 

infrutífera conforme termo ID 14463183. Citada, a requerida apresentou 

contestação conforme termo ID 14882879, sustentando que após a 

reclamação da parte autora, funcionários da requerida compareceram ao 

local informado e constataram que não havia nenhuma troca de 

medidores, diferentemente do informado na inicial. Requerem o julgamento 

improcedente do pedido. Impugnação à contestação conforme ID 

15914415. O feito foi saneado conforme ID 22158244, intimando-se as 

partes para manifestarem interesse na produção de outras provas, tendo 

a autora se manifestado conforme ID 25063479, juntando prova 

documental, informando não ter interesse na produção de outras provas. 

O requerido manifestou-se no ID 25231824, pugnando pelo julgamento 

antecipado da lide. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c 

Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais ajuizada por Benedita 

Eliane Ferreira do Nascimento em desfavor de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A. Busca a condenação da requerida para a 

revisão e refaturamento das faturas vencidas em 21/12/2017, 21/01/2018, 

21/03/2018, 21/04/2018, além de danos morais, em razão de ter sido 

cobrado de forma que entende como errada quanto aos gastos de energia 

elétrica. Informa que, vem tendo um aumento exacerbado na sua conta, 

sem, contudo qualquer explicação lógica, informando que 173kwh que é 

sua média de consumo mensal Contudo, diante da documentação 

acostada pelo requerido, o autor não comprova os fatos constitutivos de 

seu direito, razão pela qual tenho ausentes a negligência do requerido e o 

ilícito civil que este praticou. Não há nos autos histórico de consumo da 

parte autora, e a variação do consumo por um período tão prolongado em 

meses alternados levam a conclusão lógica de um consumo maior naquele 

mês, fora da sua média, o que é totalmente possível. É consabido que nas 

relações de consumo, a responsabilização, em regra, é objetiva, 

prescindindo da demonstração de culpa, esse modelo decorre da teoria do 

risco empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie 

risco-proveito, cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo 

Bruno Miragem, na posição negocial ocupada pelo fornecedor - 

responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo 

aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de 

consumo. (in: Curso de direito do consumidor. 4. ed., rev., atual. e ampl., 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501). Outrossim, essa teoria 

funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios 

do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve 

arcar com os prejuízos causados, independente de culpa. Contudo, a 

dispensabilidade da demonstração de culpa, não exime o consumidor de 

comprovar a prática do ato ilícito, in casu, a notificação para alteração da 

titularidade. Nesse sentido, não se pode olvidar que a inversão do ônus da 

prova prevista no CDC está no contexto da facilitação da defesa dos 

direitos do consumidor e, via de regra, fica subordinada ao critério do Juiz, 

quando for verossímil a alegação, o que fora demonstrado no caso. Com 

esses fundamentos, considero válidas as provas apresentadas pela 

requerida ao longo da instrução processual, que demonstram a 

regularidade da cobrança. Em consequência, ante a ausência da prática 

de ato ilícito, resta inviabilizado pedido de danos morais, uma vez que para 

sua configuração a ocorrência de ilicitude é requisito essencial. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO - SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATAÇÃO COMPROVADA NA 

INSTRUÇÃO - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO 

REGULAR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA 

REFORMADA - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - 

POSSIBILIDADE - REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - 

INVIABILIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO 

FINANCEIRA - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a contratação do serviço de 

telefonia pela parte, não há que ser falar em prática de ato ilícito hábil a 

ensejar a desconstituição de dívida, ou a condenação em danos morais. 

Evidenciado o uso do processo para se abster de pagamento de dívida 

regular e recebimento indevido de indenização, torna-se imperiosa a 

condenação da parte a litigância de má-fé, nos termos do art. 80 e 81 do 

CPC. Não sendo demonstrada a modificação da situação financeira da 

parte após deferimento da gratuidade da justiça, não há que se falar em 

revogação do benefício. (TJMT, Ap 95259/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017) 

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. 

AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SERVIÇOS DENOMINADOS "112 - PLANO CONTA 

COMPLETA", "OI FIXO - FRANQUIA SEM LIMITES" E "OI... Ver íntegra da 

ementa FRANQ. 200MINN PARA OI MÓVEL". MATÉRIA DE FATO. CASO 

CONCRETO. CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA. SERVIÇOS 

USUFRUÍDOS PELO CONSUMIDOR. DEVIDA A CONTRAPRESTAÇÃO, SEM 

A QUAL HAVERIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA GRATUITA. 

SERVIÇOS CONTRATADOS E USUFRUÍDOS - Não há como ser 

reconhecida ilegalidade ou abusividade na cobrança dos serviços 

devidamente usufruídos pelo cliente. Os serviços estão sendo prestados, 

sem prova cabal de que tenham sido contestados pelo cliente na seara 

administrativa. Considerando, portanto, que os serviços foram usufruídos, 

resta autorizada a cobrança dos valores decorrentes do contrato, pela 

operadora e, por conseguinte, devem ser julgados improcedentes os 

pedidos de declaração de inexigibilidade, repetição do indébito e de 

indenização por danos morais. Diante da improcedência dos pedidos, fica 

prejudicada a análise do recurso de apelação interposto pela parte autora. 

Sucumbência redimensionada. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO DA RÉ E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO 

INTERPOSTO PELO AUTOR. (TJRS, Apelação Cível Nº 70062726559, 

Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana 

da Silva Ribeiro, Julgado em 18/03/2015) Deixo de enfrentar os demais 

argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir 

a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, 

este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, 

LXXVIII. Posto isto, com base no que dos autos constam, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Obrigação de 

Fazer e Indenização por Danos Morais ajuizada por Benedita Eliane 

Ferreira do Nascimento em desfavor de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A. Condeno, ainda, a parte autora ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% 

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de 

Processo Civil, cuja execução torno suspensa devido a concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita. Transitado em julgado, não havendo outros 

requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de 
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estilo. Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014559-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO JONES DA SILVA MASCARENHAS (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014559-72.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Marcos Jones da Silva Mascarenhas em face de Bradesco Auto/RE 

Companhia de Seguros. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave 

acidente de trânsito, ocorrido em 08/06/2018, conforme certidão de 

ocorrência anexado (ID – 19276860) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 11.137,50 (onze mil cento e trinta e sete 

reais e cinquenta centavos) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial 

vieram os documentos anexados ID – 19276335; 19276541; 19276570; 

19276860; 19276871; 19276878; 19276885; 19276890; 19277042. Pelo 

despacho (ID – 19289718), foi deferido o pedido de justiça gratuita, 

designada a audiência de conciliação e determinada a citação e intimação 

da parte requerida. Conforme (ID – 23087201) foi realizada audiência de 

conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo 

pericial. Na contestação (ID- 22855343), alega à requerida, 

preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo da demanda, 

adequação do valor da causa, pagamento da cobertura em sede 

administrativa. A parte autora impugnou a contestação (ID – 23886275), 

reiterando os termos da exordial. Manifestação da parte autora acerca do 

laudo pericial (ID – 23886284). Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Marcos Jones da Silva Mascarenhas 

em face de Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo da demanda, 

adequação do valor da causa, pagamento da cobertura em sede 

administrativa, ausência de procuração válida. REJEITO a preliminar de 

ausência de procuração válida, uma vez que o instrumento está acostado 

no id 19276570. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, 

onde a requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez 

que foi concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, 

pois, a demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. No que tange ao 

alegado da necessidade de adequação do valor da causa, em que pese 

ter sido indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita qualquer 

argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão pela qual 

não o recebo como preliminar, mas como argumento do julgamento do 

mérito. No tocante a preliminar de pagamento da cobertura e sede 

administrativa, verifica-se que a preliminar se confunde com o mérito e 

será analisada em momento oportuno. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 11.137,50 (onze mil cento e trinta e sete reais e cinquenta 

centavos). A parte autora juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico (ID –; 19276860; 

19276871), comprovando o acidente e o atendimento médico após o 

ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação (ID - 

26610921) atestou que o periciado apresenta “invalidez permanente média 

(50%) em membro superior direito”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 
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indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 08/06/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro superior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro superior direito, em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). Considerando que 

a parte requerente já recebeu administrativamente o valor de R$ 2.362,50 

(dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 

conforme id 19277042, resta um saldo a receber equivalente a R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, 

devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos 

artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por Marcos Jones da Silva Mascarenhas em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) 

ao pagamento do R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente em membro superior direito, corrigido 

monetariamente data do sinistro (08/06/2018) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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Processo Número: 1033870-20.2017.8.11.0041
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033870-20.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Josuel da Cruz em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 16/12/2017, conforme histórico clínico anexado (ID – 

10563228) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a 

ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua 

invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexados ID – 10563223; 

10563224; 10563225; 10563226; 10563228; 10563230; 10563231; 

10563232. Pelo despacho (ID – 10893628), foi deferido o pedido de justiça 

gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a citação e 

intimação da parte requerida. Conforme (ID – 11497319) foi realizada 

audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado 

o laudo pericial. Na contestação (ID- 11439142), alega à requerida, 

preliminarmente, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda, ausência de requerimento administrativo, 

comprovante de residência em nome de terceiro. A parte autora impugnou 

a contestação (ID – 13577879), reiterando os termos da exordial e 

concordando com o laudo pericial acostado. Pelo despacho (ID – 

15055115) foi determinada a intimação da parte requerida. Conforme 

certidão de id 16847942, a parte requerida deixou decorrer o prazo, sem 

apresentar manifestação. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Josuel da Cruz em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde 

de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda, ausência de requerimento 

administrativo, comprovante de residência em nome de terceiro. Em 

relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida 

afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 
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PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. Acerca da ausência de comprovante 

de residência em nome da parte autora, REJEITO tal preliminar, uma vez 

que o referido documento não consiste em pressuposto legal para fixação 

de foro, haja vista que nas ações de cobrança de seguro DPVAT, o 

critério de fixação não é unicamente pelo domicílio do autor, facultando 

também a propositura na comarca onde ocorreu o acidente e no domicilio 

da requerida. Em sendo a requerida residente nesta comarca não há que 

se falar em ausência do pressuposto legal para fixação de foro, 

ressaltando, por fim ser a presente demanda via inadequada para se 

discutir a competência. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do 

mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, 

além da documentação de praxe, o boletim de ocorrência e de atendimento 

médico (ID –; 10563228; 10563230), comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de conciliação (ID - 11497319) atestou que o periciado apresenta 

“invalidez permanente leve (25%) em estrutura crânio facial”. A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz 

jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça 

sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme a edição da 

Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do 

seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, a 

possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 16/09/2017 devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente leve em estrutura crânio facial, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve em estrutura crânio facial, 

em um grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 100% (cem por cento), de acordo 

com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Josuel da Cruz em face de Porto Seguros Companhia de Seguros Gerais 

para condenar a requerida: a) ao pagamento R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente leve em estrutura crânio facial, corrigido 

monetariamente data do sinistro (16/09/2017) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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Processo Número: 1004392-30.2018.8.11.0041
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004392-30.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Leonardo Oliveira de Souza em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 15/01/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 11910861) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID –11910856; 11910857; 11910858; 11910859; 11910860; 

11910861; 11910862; 11910863; 11910864. Pelo despacho (ID – 

12384561), foi deferido o pedido de justiça gratuita, designada a audiência 

de conciliação e determinada a citação e intimação da parte requerida. 

Conforme (ID – 13349590) foi realizada audiência de conciliação, porém 

restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Devidamente 

citada, a parte requerida deixou decorrer o prazo, sem apresentar 

manifestação, conforme certidão de id 14744705. Manifestação da parte 

autora a respeito do laudo pericial (ID – 14848362). Conforme decisão de 

ID 19755720, foi decretada a revelia da requerida, bem como determinada 

a intimação da mesma para se manifestar a respeito do laudo pericial. 

Manifestação da parte requerida a respeito do laudo pericial (ID – 

20631277). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Leonardo Oliveira de Souza em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de 

outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Inexistindo preliminares a serem 

analisadas, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, 

Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico (ID –; 11910861; 11910863), 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação (ID - 13349590) 

atestou que o periciado apresenta “invalidez permanente média (50%) em 

membro inferior esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados 

e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e 

as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade 

com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 15/01/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior esquerdo, 

em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Leonardo Oliveira de Souza em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro inferior 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (15/01/2018) até a 

datado efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038610-21.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Aline Stephany da Silva Costa em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 21/10/2017, conforme boletim de acidente de 

trânsito anexado (ID 11246541) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos (IDS – 

11246522/11246526/11246528/11246530/11246535/11246538/11246541/

11246543/11246548). Pela decisão (ID – 11281202) foi deferido o pedido 

de gratuidade de justiça, designada audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Na contestação (ID 

– 12025238), alega à requerida a preliminar da alteração do polo passivo 

da lide, carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo. Conforme consta no (ID – 12368008), foi 

realizada a tentativa de conciliação entre as partes, restando infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. A parte autora impugnou a 

contestação (ID – 13451532) reiterando os termos da exordial, bem como 

manifestou favorável ao laudo pericial. Manifestações das partes (ID – 

13452034 e 16090142), com relação ao laudo pericial. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada proposta por Aline 

Stephany da Silva Costa em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a 

preliminar de alteração do polo da lide, carência da ação pela falta de 

interesse de agir, pela ausência do requerimento administrativo. Rejeito a 

preliminar de retificação do polo passivo, afirmando que deveria constar 

neste a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, 

a demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar da ausência da comprovação do requerimento administrativo, 

porque está juntado (ID – 11246548). Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). A autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim 

de Ocorrência e Ficha de Atendimento (ID - 11246543), comprovando o 

acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial 

realizada em sessão de conciliação (ID - 12368008) atestou que o 

periciado apresenta “incapacidade física como intensa (75%) em 

segmento lombar da coluna torácica”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 21/10/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em segmento da coluna, o percentual incidente será 

de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo indenizável. Nesse 

sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE 

DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, 

não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas. O 

pagamento do seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das 

lesões sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 175 de 327



trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intenso em segmento da coluna, 

em um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta 

e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por 

cento), de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da 

Lei 6.194/74 totalizando R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos). Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT proposta por Aline Stephany da Silva Costa em desfavor de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente parcial em segmento da coluna torácica corrigido 

monetariamente data do sinistro (21/10/2017) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004511-88.2018.8.11.0041
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004511-88.2018.811.0041 Vistos, etc. 

PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS S/A opôs Embargos de 

Declaração em face da decisão – ID. 20167290, alegando contradição a 

fixação dos honorários advocatícios. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão 

judicial, obscuridade ou contradição, quando for necessário suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material, nos termos do art. 

1022 do CPC. No caso dos autos, não prosperam os argumentos trazidos 

pelo embargante, na medida em que a decisão lançada nos autos não está 

eivada de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade 

que ampare a presente inconformidade, já que os fundamentos da decisão 

– sejam eles de fato ou de direito – estão expostos de maneira clara e 

precisa; tampouco a sua conclusão implica em erro de julgamento. Assim, 

não há que se falar em contradição, uma vez que o embargante pretende 

tão somente a rediscussão da matéria, que já está pacificada em nosso 

tribunal, a fim de adequá-la ao seu entendimento, o que não é possível em 

sede de Embargos de Declaração. Nesse sentido tem decidido o Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – JUROS DE MORA – (STJ 

REsp AgRg no AREsp 46.024/PR/SÚMULA 426/STJ) - SENTENÇA 

REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O juiz deve agir com 

moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do 

trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em 

demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 

1.194.995/SP). Jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça já 

determinou que a incidência de juros de mora é a partir da citação válida 

(STJ REsp AgRg no AREsp 46.024/PR e Súmula 426). (Ap 17322/2018, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018) (grifo 

nosso). PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – 

MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 

43/STJ – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e 

à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não 

onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado 

(STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). A incidência de correção monetária 

nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, consoante 

previsto no § 7º do artigo 5º da Lei 6194/74, com a redação dada pela Lei 

11.482/2007, convertida a Medida Provisória 340/2006, opera-se desde o 

evento danoso (STJ REsp 1.483.620/SC). (Ap 18893/2018, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018) (grifo 

nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE 

APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E 

OBSCURIDADE – INCOMPROVAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE 

FUNDAMENTADO – PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – 

IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA 

REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS. Para o 

acolhimento dos embargos de declaração, até mesmo para fins de 

prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais, impõe-se a 

presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de 

Processo Penal, o que não se evidencia na presente hipótese, por que o 

acórdão decidiu a lide em todos os pontos controvertidos, de forma clara e 

fundamentada como exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição da 

República. Considerando que a finalidade dos embargos é apenas de 

esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a substância, não se 

admite o seu manejo visando rediscutir a questão decidida. Embargos 

conhecidos e desprovidos. (TJMT, ED 21532/2016, DES. JUVENAL 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016) (grifo nosso). Ademais, é 

importante ressaltar que os Embargos não são substitutos do recurso de 

Apelação ou de Agravo de Instrumento, onde a matéria de eventual 

irresignação do embargante deve ser levada para nova apreciação, sendo 

os embargos somente cabíveis nos casos expressos do Código de 

Processo Civil. Opor embargos de declaração na forma como a 

Embargante tem feito em todos os processos em que atua, alegando 

contradição quando fundamentado está, é mais do que incabível, 

mostrando-se na verdade protelatório (JTACivSP111/338). Assim a 

decisão lançada nos autos não está eivada de vício que ampare a 

inconformidade, já que os fundamentos da decisão – sejam eles de fato ou 

de direito – estão expostos de maneira clara e precisa; tampouco a sua 

conclusão implica em erro de julgamento. Logo, a fim de evitar abusos 

dessa ordem e para atender aos reclamos da sociedade, o legislador 

prevê a aplicação de multa quando verificado o manejo dos declaratórios 

para protelar a efetiva prestação da tutela jurisdicional, retardando o 

cumprimento das decisões judiciais. Com estas considerações, NÃO 

CONHEÇO dos embargos de declaração, mantendo a decisão – ID. 

20167290. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 
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Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Marcos Rogério da 

Silva em desfavor de UNIMED Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico O 

autor juntou manifestação no ID 27315906, informando do falecimento do 

titular, requerendo a extinção do processo. Vieram os autos conclusos. É 

o relatório. Fundamento. Decido Marcos Rogério da Silva ajuizou Ação de 

Obrigação de Fazer em face de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho 

Médico. O art. 485, do Código de Processo Civil, regula as hipóteses de 

extinção do feito sem julgamento do mérito, a saber: Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: I – indeferir a petição inicial; II – o processo 

ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III – 

por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV – verificar a ausência 

de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo; V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência 

ou de coisa julgada; VI – verificar a ausência de legitimidade ou de 

interesse processual; VII – colher a alegação de existência de convenção 

de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer a sua competência; 

VIII – homologar a desistência da ação; IX – em caso de morte da parte, a 

ação for considerada intransmissível por disposição legal; e X – nos 

demais casos prescritos neste Código. Compulsando os presentes autos, 

verifica-se que a parte autora pugnou pela extinção do processo, ante o 

falecimento . Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA 

CONCEDIDA E CONFIRMADA EM SENTENÇA. FALECIMENTO DA PARTE 

AUTORA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

PROCLAMADA PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PERSONALÍSSIMO. 

MEDICAMENTO ONCOLÓGICO FORNECIDO POR PLANO DE SAÚDE A SEU 

BENEFICIÁRIO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. O pleito relativo ao fornecimento 

do medicamento oncológico direcionado a plano de saúde constitui direito 

personalíssimo do beneficiário, não se admitindo, assim, a sucessão 

processual pelo falecimento do doente no curso da demanda. 2. Somente 

se admitiria a sucessão do polo ativo da ação se o litígio versasse sobre o 

reembolso de valor correspondente ao custeio da medicação utilizada pelo 

beneficiário do plano, quando, então, transmudar-se-ia sua natureza 

jurídica em direito obrigacional. 3. Ocorrido o falecimento da demandante, 

ainda que se tenha submetido a todo o tratamento com a medicação 

oncológica fornecida por força da decisão antecipatória de tutela 

confirmada por sentença, não mais persiste o interesse recursal do plano 

de saúde de ver julgado seu recurso de apelação, sobretudo quando não 

recorreu da parte da sentença que o condenou ao pagamento dos ônus 

de sucumbência, porquanto ausente o binômio necessidade-utilidade do 

provimento jurisdicional. 4. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 

1475871 RS 2011/0181619-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, Data de Julgamento: 03/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 13/03/2015) Assim, nos termos do art. 485, inciso IV e 

IX, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução 

do mérito. Sem condenações em custas e honorários processuais. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais. P.R.I.C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010536-83.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Silvio Luiz Borges em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 06/11/2017, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 18644117) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos (ID – 

18642776/18644117). Pela decisão (ID – 18870925) foi deferido os 

benefícios da justiça gratuita, designada audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

22104552) foi realizada a audiência de conciliação, porém restou 

infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 

21557101), alega à requerida a preliminar de alteração do polo passivo da 

lide, a necessidade de adequação do valor da causa e a ausência de 

requerimento administrativo prévio. A parte autora impugnou a 

contestação (ID – 22256863), reiterando os termos da exordial. Conforme 

id 22257215, a parte autora se manifestou a respeito do laudo pericial. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada proposta por 

Silvio Luiz Borges em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a 

preliminar de alteração do polo passivo da lide, a necessidade de 

adequação do valor da causa e a ausência de requerimento administrativo 

prévio. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a 

requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. No que tange ao alegado da 

necessidade de adequação do valor da causa, em que pese ter sido 

indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita qualquer 
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argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão pela qual 

não o recebo como preliminar, mas como argumento do julgamento do 

mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência e Boletim de Atendimento, anexado (ID – 

18644117), comprovando o acidente e o atendimento médico após o 

ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação (ID – 

22104552) atestou que O periciado apresenta “incapacidade física como 

residual (10%) em estrutura torácica e média (50%) no membro inferior 

esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 06/11/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em estrutura torácica, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável e para o membro inferior esquerdo, o percentual 

incidente será de até 70% (setenta por cento) do valor máximo 

indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente residual em estrutura torácica, 

em um grau de 10% (dez por cento) e média no membro inferior esquerdo 

em um grau de 50% (cinquenta e cinco por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 10% (dez por 

cento) do valor máximo indenizável de 100% (setenta por cento), 

equivalente a R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais) e 50% 

(cinquenta e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 70% 

(setenta por cento), equivalente a R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais) de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º 

do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e 

cinco reais). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT proposta por Silvio Luiz Borges em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais) 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em 

estrutura torácica e no membro inferior esquerdo, corrigido 

monetariamente data do sinistro (06/11/2017) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025416-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO PIO BISPO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL MONTEIRO DO PRADO OAB - MT16776/O-O (ADVOGADO(A))

MOUSART SOUZA XAVIER OAB - MT26283/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))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1025416-80.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais 

ajuizada por Ronaldo Pio Bispo de Souza em desfavor de Unimed Cuiabá 

Cooperativa de Trabalho Médico. Consta na inicial que o autor foi 

diagnosticado com deformidades em membros inferiores direito e 

esquerdo com desvio angular de cerca de 15º de varo metafísico e desvio 

rotacional (rotação interna 15º), devendo ser submetido a procedimento 

cirúrgico, utilizando fixador dinâmico, o que foi indeferido pela requerida. 

Diante disso, requer o julgamento procedente da ação a fim de que a 

requerida seja compelida a autorizar o procedimento cirúrgico do Autor, 

indenizando a autora pelos danos morais sofridos em R$ R$ 30.000,00 

(trinta mil reais). Deu à causa o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) Pela 

decisão ID 15752832, foi indeferida a antecipação de tutela. O requerido 

apresentou contestação conforme ID 24789011, acompanhado de 
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documentos. A parte autora apresentou impugnação à contestação 

conforme ID 25668158. O feito foi saneado conforme ID 28893212, tendo 

as partes pugnado pelo julgamento antecipado da lide (ID 29082461 e 

29333403). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por 

Danos Morais ajuizada por Ronaldo Pio Bispo de Souza em desfavor de 

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Pois bem. Conquanto 

seja lícito a empresa prestadora de serviços de saúde estabelecer limites 

em seus contratos, trata-se de relação de consumo, no qual o contrato 

deve ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor e de modo 

a não comprometer sua natureza e finalidade. Aliás, a jurisprudência do 

STJ é firme quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor 

aos contratos de plano de saúde, de maneira que irrelevante a discussão 

acerca da aplicação ou não das disposições contidas na Lei n. 9.656/98. 

Nesse sentido: "Afigura-se desinfluente a discussão acerca da aplicação 

das disposições contidas na Lei n. 9.656/1998 na hipótese de as 

cláusulas contratuais serem analisadas em conformidade com as 

disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor." (STJ - AgRg 

no AREsp 273.368/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 

21/02/2013, DJe de 22/03/2013). Aliás, cuida-se a questão de matéria 

sumulada: “Súmula 469 do STJ: Aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor aos contratos de plano de saúde.” Por sua vez, não é 

possível recusar o tratamento na forma como prescrito pelo médico 

responsável pelo tratamento, nem, tampouco, estabelecer limites ou outras 

alternativas menos dispendiosas. Uma vez reconhecida a cobertura ao 

tratamento da enfermidade do paciente, não vinga a negativa a seu 

adequado tratamento prescrito por médico habilitado, sob pena de 

inviabilizar o objeto do próprio contrato, que é a preservação da vida e 

saúde do consumidor, em clara afronta ao artigo 51, § 1º, II, da Lei nº 

8078/90. Nesses termos, todo o medicamento necessário ao sucesso do 

tratamento deve ser fornecido pela operadora de planos de saúde 

(interpretação “a contrario sensu” do artigo 10, inciso VII, da Lei nº 

9656/98). A requerida se recusou a custear o tratamento sob alegação de 

que o médico auditor desta operadora discordou do procedimento 

solicitado. Todavia a negativa afronta diretamente o entendimento pacífico 

do STJ de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão 

cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma 

delas (AgRg no Ag 1350717/PA, DJe de 31/03/2011). Nesse sentido: 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. REEXAME DA ABUSIVIDADE DE 

CLÁUSULA CONTRATUAL. RECONHECIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 

7/STJ. PRECEDENTES. 1. O Superior Tribunal de Justiça orienta que cabe 

reparação econômica em razão da abusividade de cláusula contratual que 

exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, 

porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão 

cobertura, mas não a terapêutica indicada por profissional habilitado na 

busca da cura. (...) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp nº. 

531.170 / MG, 3ª Turma/STJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 

20/11/2014, DJe de 03/12/2014) No entanto, o quadro clínico do paciente é 

grave e segundo relatório médico ID 21494764 “após discutirmos o caso 

em questão com o grupo de joelho e o grupo de alongamento e 

reconstrução óssea de nossa clínica, concluímos ser a melhor opção o 

tratamento com fixação externa”. Diante desse contexto, a recusa da 

requerida sob o fundamento acima mencionado fere a própria natureza da 

avença, em afronta ao disposto ao art. 51, § 1º, II, do CDC, e à Lei nº 

9.656/98. É abusiva e tida por nula a cláusula que implica em renúncia 

antecipada ao objeto do contrato ou que coloca o consumidor em extrema 

desvantagem perante o fornecedor, desequilibrando a relação contratual e 

violando o princípio da eticidade. Precedente do STJ: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE 

SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO À 

QUIMIOTERAPIA MINISTRADA EM AMBIENTE DOMICILIAR. RECUSA. 

CLÁUSULA ABUSIVA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC. 

OMISSÃO NÃO VERIFICADA. DECISÃO RECORRIDA EM SINTONIA COM A 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.

(...)3. Na espécie, o posicionamento adotado na decisão do Tribunal de 

origem coincide com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de 

ser abusiva a cláusula contratual que exclui da cobertura do plano de 

saúde o fornecimento de medicamento para quimioterapia tão somente 

pelo fato de ser ministrado em ambiente domiciliar. 4. A aplicação da 

jurisprudência do STJ ao caso concreto não equivale à declaração de 

inconstitucionalidade ou negativa de vigência de lei ou ato normativo de 

Poder Público, razão pela qual não há falar em desrespeito à cláusula de 

reserva de plenário (art.97 da CF) ou à Súmula Vinculante n. 10 do STF.5. 

Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no AREsp 

410.288/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 26/08/2014, DJe 01/09/2014) Como visto, a requerida 

descumpriu os termos avençados, sendo abusiva a sua recusa e por 

consequência cabível reparação por dano moral. Nesse sentido: AGRAVO 

REGIMENTAL. PLANO DE SAÚDE. ILEGALIDADE DA NEGATIVA DE 

COBERTURA A CIRURGIA DE TRANSPLANTE DE MEDULA. DANO MORAL 

CONFIGURADO. 1.- É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no 

sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de 

recusa pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que 

estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar 

comportamento abusivo, sem que, para tanto, seja necessário o reexame 

de provas. 2.- Agravo Regimental improvido. ( AgRg no AREsp 305316 / 

SPAGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM ECURSO 

ESPECIAL2013/0055253-0 Rel. Min SIDNEI BENETI, T3 , Dje 14/05/2013). 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. 

NEGATIVA DE COBERTURA INTEGRAL. STENTS. PRÓTESE NECESSÁRIA 

AO SUCESSO DO TRATAMENTO MÉDICO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 

CO-PARTICIPAÇÃO DO SEGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Nos 

termos da jurisprudência reiterada 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" (REsp 

657717/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 12/12/2005). 2. A inovação 

de tese recursal, em sede de agravo regimental, revela-se inapropriada e 

configura argumentação deficiente a ensejar, de forma inarredável, a 

inteligência do enunciado da Súmula 284/STF. 3. Agravo regimental a que 

se nega provimento com aplicação de multa. (AgRg no REsp 1235440 / RS 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2011/0026809-7 

Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) Órgão Julgador T4 - 

QUARTA TURMA Data do Julgamento 05/09/2013 Data da 

Publicação/Fonte DJe 16/09/2013) Ademais, cumpre frisar que a escolha 

do tratamento a ser ministrado ao paciente está adstrita ao arbítrio do 

profissional por ele eleito, não cabendo à operadora de planos de saúde 

opinar acerca de sua adequação. Realça-se que a integridade da vida e 

da saúde é direito fundamental insculpido nos artigos 5º e 6º da 

Constituição Federal e mais, o caso revela a urgência por se tratar de 

doença que, se não tratada imediatamente pode levar a morte em um curto 

espaço de tempo. Importante realçar uma vez mais que quem decide a 

forma de tratamento é o médico responsável pela paciente, que, in casu, 

procedeu à prescrição correspondente à patologia do requerente, 

corroborando, mais uma vez, o seu direito em receber integralmente e sem 

restrições o que necessita. Nesse sentido: "MANDADO DE SEGURANÇA – 

Fornecimento de medicamento – Preliminar de ausência de interesse 

processual afastada – Priorização do direito à saúde – Dever do Estado 

que se constata de plano, em face do que dispõe o art. 196 daConstituição 

Federal – A responsabilidade na escolha do tratamento adequado ao 

paciente é única e exclusivamente do médico que o acompanha – 

Preliminar afastada e recurso provido." "MANDADO DE SEGURANÇA – 

Medicamento – Liminar concedida – Resistência da entidade pública em 

fornecer medicamentos para pessoa idosa, que necessita de 

medicamentos de uso contínuo – Presentes os requisitos para a 

concessão – Verossimilhança dos fatos articulados na exordial e prova 

documental inequívoca – Atribuição do Sistema Único de Saúde do Estado 

de assistência clínica integral, inclusive medicamentos – Inteligência do 

disposto nos artigos 196 da Constituição Federal e 219 da Estadual – 

Jurisprudência dominante que estabelece o dever inarredável do Poder 

Público – Concessão mantida – Reexame necessário desacolhido." 

Reexame Necessário nº 3012145-30.2013.8.26.0405 – Des. Rebouças de 

Carvalho. J.V. em 06/02/2015. (TJSP, APL 00068852820138260114 SP 

0006885-28.2013.8.26.0114, Relator(a): Moreira de Carvalho, 9ª Câmara 

de Direito Público, Julgamento: 14/10/2015) Já em relação aos danos 

morais, a jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa 

indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a 

cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou 

contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por 

agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do 

beneficiário. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL. 
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PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR. 

PARTO. CARÊNCIA. DESCABIMENTO. PORTABILIDADE. DANO MORAL. 

CONFIGURADO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. 

Ocorrendo a portabilidade do plano de saúde e verificando-se que foram 

cumpridos todos os requisitos legais previstos no artigo 3º da Resolução 

Normativa nº 186/2009 da ANS, conclui-se que, ocorrendo a migração do 

plano inicial após mais de dois anos de contratação, o que 

necessariamente engloba o prazo de 300 (trezentos) dias de carência 

exigido pela Lei nº 9.656/98, a cobertura de parto no novo plano de saúde 

era possível, sendo abusiva a negativa. 2. Patente a responsabilidade do 

plano de saúde quanto ao dever de indenizar, pois a recusa injustificada 

de cobertura médico-hospitalar gera angústia e intranquilidade, frustrando 

a legítima expectativa da requerente quanto à cobertura, além de atentar 

contra os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde. 

3. Afixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve 

levar em consideração os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de forma a atender ao 

caráter compensatório e ao mesmo tempo desestimular a prática de novas 

condutas pelo agente causador do dano. 4. Recurso conhecido e 

desprovido. (TJ-DF - APC: 20120111718624 , Relator: SANDOVAL 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/05/2015, 5ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 26/05/2015 . Pág.: 262) Ao arbitrar a 

indenização por danos morais, deve-se observar a condição pessoal da 

vítima, a capacidade econômica do ofensor, a natureza e a extensão da 

dor moral ocasionada por ato injusto de outrem, a fim de atingir seu 

objetivo, qual seja, a compensação do lesado e a punição do ofensor. 

Nesse rumo, em atenção aos princípios de moderação e da razoabilidade, 

fixo a condenação da requerida no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque 

desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 

489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao 

comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 

487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais ajuizada por 

Ronaldo Pio Bispo de Souza em desfavor de Unimed Cuiabá Cooperativa 

de Trabalho Médico e determino que a requerida que garanta a cobertura 

ao autor de cirurgia na forma como prescrito pelo médico responsável pelo 

tratamento do autor, na quantidade e pelo prazo que se fizerem 

necessários para fazer frente à sua enfermidade, bem como os demais 

prescritos pelo médico responsável. Condeno a requerida ao pagamento 

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

monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de 

juros de 1% ao mês a partir da citação. Condeno, ainda, a requerida ao 

pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, 

que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 

2º do CPC. Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário 

da condenação, manifeste o autor o interesse na execução da sentença, 

no prazo de 10 (dez) dias. Não havendo manifestação, arquivem-se os 

autos com as baixas e comunicações de estilo. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021159-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIRO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT8067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIA MARIA CARRACO PALOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES OAB - MT22036/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003395-81.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela c/c Danos 

Materiais c/c Danos Morais ajuizada por Paulo Márcio Spengler e Patrícia 

Cláudia Benatti Splenger em desfavor de Saga Pantanal Comércio de 

Veículo Ltda. e Ford Motor Company Brasil Ltda. Sustenta na incial que os 

autores adquiriram, na data de 14/11/2011, um veículo junto à primeira 

requerida, no valor de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais) e em 22 de 

novembro de 2016, o bem móvel apresentou problemas de trafegabilidade, 

tendo a parte autora comparecido na concessionária para a realização 

dos reparos necessários, ocasião em que foram informados de que o 

veículo foi objeto de recall no ano de 2015, para a troca da caixa de 

direção elétrica, o que estaria coberto pela garantia. Informa que até a 

presente data a parte requerida se encontra na posse do veículo dos 

autores, sem a realização da troca da peça necessária para o 

funcionamento do bem, motivo pelo qual os autores efetuaram o aluguel de 

veículo reserva para o deslocamento diário. O valor gasto pelos Autores 

durante o período de 25/11/2016 à 11/12/2016 foi de R$1.432,99 (um mil, 

quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e nove centavos), conforme 

contrato de locação e comprovante de pagamento por meio de cartão de 

crédito em anexos. Com relação ao período de 05/01/2017 à 31/01/2017, 

fora necessário desembolsar nada menos do que R$2.427,73 (dois mil, 

quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e três centavos). Afirmam que 

a necessidade de um carro para família vem onerando o orçamento dos 

autores, já que não havia previsão para despesa com aluguel, sendo certo 

apontar que os mesmos não podem ser responsáveis pelo pagamento de 

tal despesa a partir do momento em que as Requeridas não deram solução 

ao problema no prazo de 30 dias. Requer, o julgamento procedente do 

pedido para condenar as Requeridas de forma solidária a procederem à 

substituição da Caixa de direção elétrica – Parts Number: AE5Z3504DE, 

objeto do pedido nº 3618628, do veículo Fusion 3.0 V6, Chassi 

3FAHP0JG9BR326060 de propriedades dos Autores; condenando ao 

pagamento de indenização por danos materiais da quantia de R$2.427,73 

(dois mil, quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e três centavos), 

acrescidos de juros e correção monetária, esta a partir do desembolso, 

correspondente ao período de locação de 05/01/2017 a 31/01/2017, e ao 

pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$20.000,00 

(vinte mil reais). Deu à causa o valor de o valor de R$22.427,73 (vinte e 

dois mil, quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e três centavos). 

Decisão inicial conforme ID 4934359, para determinar que a parte 

requerida realize a substituição da caixa de direção elétrica junto ao 

veículo de propriedade dos autores, bem como forneçam um veículo 

reserva com características semelhantes àquele em discussão nos autos, 

pelo tempo em que durar o reparo. Citado, o requerido Ford Motor 

Company Brasil Ltda foi citado e apresentou contestação ID 6069457, 

requerendo o julgamento improcedente da ação. Pela petição ID 6711049, 

o requerido informa que o veiculo já fora devolvido aos autores desde 

25/04/2017. Audiência de conciliação inexistosa conforme termo ID 

8826191. A requerida Saga Pantanal Comércio de Veículo Ltda em sua 

contestação ID 9091224, alegou carência da ação, ilegitimidade passiva 

ante a identificação do fabricante, pedido de danos morais oriundos do 

fato do produto, pugnando, no mérito, pelo julgamento improcedente do 

pedido. Impugnação ID 9204153. O processo foi saneado conforme ID 

14749679, ocasião em que foi determinada a intimação das partes para 

informarem as provas que ainda pretendiam produzir. O requerido Saga 

Pantanal Comércio de Veículo Ltda pugnou pelo julgamento antecipado da 

lide (ID 14805373), tendo o requerido Ford Motor Company Brasil Ltda, se 

manifestado conforme ID 14871562. O autor pugnou pelo julgamento 

antecipado do pedido (ID 14944634). Pela decisão ID 20226390, foi 

designada audiência de instrução, e deferida a realização de pericia no 

veiculo. Quesitos foram apresentados pelo requerido conforme ID 

20813768 e 20843681, e pelo autor conforme ID 21090438, informando 

que o veiculo não pertence mais aos autores. Pedido de desistência da 

pericia designada, conforme manifestação ID 21297523. Manifestação do 

perito nomeado conforme ID 22298411. Audiência de instrução conforme 

termo ID 23777248. As partes apresentaram memoriais conforme ID 

23994077, 24297463 e 25050998. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela c/c Danos 

Materiais c/c Danos Morais ajuizada por Paulo Márcio Spengler e Patrícia 

Cláudia Benatti Splenger em desfavor de Saga Pantanal Comércio de 

Veículo Ltda. e Ford Motor Company Brasil Ltda, visando a condenação 

das requeridas para que procedam à substituição da Caixa de direção 

elétrica – Parts Number: AE5Z3504DE, objeto do pedido nº 3618628, do 

veículo Fusion 3.0 V6, Chassi 3FAHP0JG9BR326060, além de indenização 

por danos materiais da quantia de R$2.427,73 (dois mil, quatrocentos e 

vinte e sete reais e setenta e três centavos), e danos morais na quantia 

de R$20.000,00. Evidencia-se das petições e dos documentos acostados 

aos autos, que descrevem uma relação de consumo (Arts. 2º e 3º, ambos 

da Lei 8.078/1990) e a responsabilidade pelo fato e vício do produto e do 

serviço recai sobre as requeridas Saga Pantanal Comércio de Veículo 
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Ltda. e Ford Motor Company Brasil Ltda nos exatos termos dos Arts. 12, 

14 e 18, todos da Lei Consumerista, a saber: “Art. 12. O fabricante, o 

produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, 

fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação 

ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Art. 18. Os 

fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis 

respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os 

tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes 

diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, 

com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou 

mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua 

natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. 

....” Sobre o direito de escolha do Consumidor à rescisão contratual 

estabelecido no § 1º do Art. 18 do CDC, o E. Superior Tribunal de Justiça já 

decidiu: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO. 

VÍCIO DE QUALIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 

CDC. OPÇÕES ASSEGURADAS AO CONSUMIDOR. SUBSTITUIÇÃO DO 

PRODUTO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE EM PERFEITAS CONDIÇÕES 

DE USO. ESCOLHA QUE CABE AO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE 

PRODUTO SEMELHANTE EM ESTOQUE DADA A PASSAGEM DO TEMPO. 

INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 18, § 4º, DO CDC. DANO MORAL. 

DEFICIÊNCIA DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. MATÉRIA 

CONSTITUCIONAL (CF, ART. 5º, II, V, XXXV E XXXVII). COMPETÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM 

PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. A sentença, confirmada pelo 

eg. Tribunal de Justiça, tomou em conta somente os fatos essenciais 

trazidos pelos litigantes e a prova pericial produzida nos autos, aplicando 

à situação a norma de direito que entendeu apropriada para solução do 

litígio, o que afasta a alegação de ter havido julgamento ultra petita. 2. Nos 

termos do § 1º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, caso 

o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo de 30 dias, o 

consumidor poderá, sem apresentar nenhuma justificativa, optar entre as 

alternativas ali contidas, ou seja: (I) a substituição do produto por outro da 

mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (II) a restituição imediata 

da quantia paga; ou (III) o abatimento proporcional do preço. 3. Assim, a 

faculdade assegurada no § 1º do art. 18 do Estatuto Consumerista permite 

que o consumidor opte pela substituição do produto no caso de um dos 

vícios de qualidade previstos no caput do mesmo dispositivo, entre eles o 

que diminui o valor do bem, não exigindo que o vício apresentado impeça o 

uso do produto. 4. No presente caso, a substituição do veículo por outro 

em perfeitas condições de uso foi a alternativa escolhida pelo consumidor. 

Então, não poderia o Juízo de piso alterar essa escolha, ainda que a 

pretexto de desonerar o consumidor, sob pena de maltrato ao art. 18, § 1º, 

do CDC. Precedente. 5. Não havendo outro veículo nas mesmas condições 

do adquirido pelo autor nos estoques das recorridas, é de se aplicar o 

disposto no § 4º do art. 18 do CDC, que permite a substituição por outro 

produto de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação 

ou restituição da diferença de preço, permanecendo abertas as 

alternativas dos incisos II e III daquele § 1º. 6. Então, na hipótese, o 

consumidor dispõe das seguintes alternativas: a) receber todo o valor 

atualizado do preço pago na ocasião da compra, desde que restitua o bem 

viciado ao fornecedor; b) caso não faça a restituição, receber a diferença 

entre o valor atualizado do preço pago na ocasião da compra e o valor 

equivalente ao preço médio de mercado do bem usado; ou, ainda, c) 

adquirir novo produto do fornecedor, pagando ou recebendo a diferença 

entre o valor do novo bem e o saldo credor que detém. 7. Cumpre 

assinalar que o consumidor não tem direito a juros de mora na espécie, 

pois já foi indenizado pelas perdas e danos decorrentes da mora do 

fornecedor com o uso e gozo do bem durante o trâmite do processo. 8. 

Não apontado qual dispositivo legal teria sido violado pelo aresto recorrido 

ao negar o pedido de reparação por danos morais, não há possibilidade de 

conhecimento do recurso especial no ponto. 9. Quanto às alegadas 

violações ao art. 5º, II, V, XXXV e XXXVII, da Constituição da República, 

tem-se como incabível a apreciação de matéria constitucional em sede de 

recurso especial, sob pena de usurpação da competência do eg. Supremo 

Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Magna Carta. 

10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” 

(STJ, QUARTA TURMA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, REsp 1016519/PR, 

julgado em 11/10/2011, DJe 25/05/2012). (negritei). A denominada 

responsabilidade civil objetiva é definida por SERGIO CAVALIERI como: 

“Todo prejuízo deve ser atribuído ao seu autor e reparado por quem o 

causou independente de ter ou não agido com culpa. Resolve-se o 

problema na relação de nexo de causalidade, dispensável qualquer juízo 

de valor sobre a culpa” (negritei, in Programa de responsabilidade civil, 9. 

ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2010, p. 137). Dessa forma, os 

requisitos para o reconhecimento do dever de indenizar decorrente da 

existência do vício redibitório do produto estão circunscritos à 

demonstração (a) da conduta, (b) do nexo de causalidade e (c) do dano, 

estando plenamente provados nos autos esses três requisitos. Assim, é 

necessário verificar se o atraso no reparo do veiculo foi causado por 

desídia das requeridas ou se houve justificativa capaz de excluir a 

responsabilidade objetiva dos agentes da cadeia de consumo. A 

fabricante enviou as peças necessárias à reparação fora do prazo legal. 

Há prova nos autos de que os reparos no veiculo levaram cerca de 5 

meses. Deve-se considerar como irrazoável a alegação de que eventual 

demora se deve ao desembaraço de peças importadas, pois se trata de 

marca com fábrica no país e procedeu o recall dos veículos justamente 

para a sua troca. A responsabilidade objetiva do fabricante, portanto, não 

pode ser afastada, visto que o defeito de fabricação foi constatado, 

sendo justa a insegurança do consumidor com relação ao produto 

adquirido. Dessa forma inconteste a responsabilidade dos requeridos 

pelos danos sofridos pelo autor. É devida a indenização por danos morais, 

tratando-se de direito do consumidor, ultrapassado o prazo legal para o 

fornecedor de serviços reparar o vício no produto, qual seja 30 (trinta) 

dias, ex vi do art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. Com 

efeito, de natureza objetiva a responsabilidade do fornecedor por vício no 

produto, no caso, incidindo a disposição do art. 18, § 1º, do microssistema 

consumerista, integra a segunda apelada a cadeia de consumo, portanto, 

de responsabilidade solidária sua natureza, na conformidade do art. 7º, 

parágrafo único, do mesmo normativo. Destarte, o aguardo pelo conserto 

do veículo além do tempo previsto na lei consumerista caracteriza o 

infortúnio suportado pela Apelante, resultado de um defeito de fabricação 

no veículo ao qual não deu causa. Logo, dessumo adequado majorar os 

danos morais em vista do tempo que a concessionária despendeu para 

restaurar o carro. Nesse sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECALL DE 

VEÍCULO. FALTA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. REPAROS NECESSÁRIOS 

REALIZADOS APÓS 90 DIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS E DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. RECURSOS DAS RÉS 

CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.Configura falha na prestação 

de serviços a demora superior a 30 (trinta) dias para o conserto de 

veículo dado a reparo, em razão de falta de peças, prazo considerado 

razoável por aplicação analógica do art. 18, § 1º, do CDC (prazo para 

correção do vício do produto). Precedente desta Turma.[1] 2. Não 

prospera a alegação de incompetência do juizado especial, sob o 

argumento de complexidade da causa e necessidade de perícia, vez que o 

veículojá foi consertado (ID 2647682) (...) 4. No presente caso, a parte 

autora recebeu aviso de recall para reparo do airbag do lado do motorista 

e do passageiro dianteiro em 11 de maio de 2017. Narrou a requerente que 

ao entrar em contato com a concessionária o serviço foi agendado para 

16 de junho de 2017, mas devido a falta de peça a concessionária não fez 

todos os reparos necessários, colocando um adesivo no veículo 

informando que o airbag estava temporariamente desativado. Após mais 

de 90 dias do chamamento do recall, o conserto do automóvel foi 

finalizado (02/09/17). 5. A par de tal quadro, considerando que o serviço a 

ser feito era recall da própria fabricante, não se justifica a alegação de 

falta de peças para realizar os reparos necessários e muito menos a 

demora de mais de 90 dias para prestar o serviço, situação que enseja a 

compensação por danos morais por implicar diretamente na segurança da 

consumidora ao utilizar o bem por longo período sem o devido conserto 

(...) (TJ-DF 07235766820178070016 DF 0723576-68.2017.8.07.0016, 

Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 06/12/2017, 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 19/12/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

No que diz respeito ao quantum indenizatório, para que o julgador possa 

mensurar de forma adequada, proporcional e razoável os danos 
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evidenciados, à falta de fórmula objetiva, deve levar em conta os aspectos 

do caso concreto, grau de culpa e porte financeiro das partes, sem contar 

que o valor arbitrado não deve se apresentar baixo - a ponto de não punir, 

não desestimular a conduta lesiva e não compensar o dano sofrido - nem 

tão alto a ponto de causar enriquecimento indevido à parte lesada. Assim, 

reputa-se adequado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de 

danos morais, porquanto em estrita observância aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. Quanto aos danos materiais, estes 

também restaram demonstrados ante a necessidade do aluguel de um 

carro para suprir a falta do seu próprio que estava no aguardo de peça. 

Assim merece o autor ser ressarcido da quantia de R$2.427,73 (dois mil, 

quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e três centavos). Deixo de 

enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque 

desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 

489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao 

comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Com fulcro no artigo 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido inicial formulado na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de 

Tutela c/c Danos Materiais c/c Danos Morais ajuizada por Paulo Márcio 

Spengler e Patrícia Cláudia Benatti Splenger em desfavor de Saga Pantanal 

Comércio de Veículo Ltda. e Ford Motor Company Brasil Ltdapara 

CONDENAR a parte Requerida: a) a restituir a parte autora os valores 

despendidos na locação de carro, a titulo de dano material no valor de 

R$2.427,73 (dois mil, quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e três 

centavos), corrigidos monetariamente, pelo INPC, desde a data do efetivo 

pagamento, e acrescidos de juros de mora, de 1% ao mês, a partir da 

citação. b) Ao pagamento a titulo de danos morais no valor R$ 10.000,00 

(dez mil reais) a ser corrigido pelo INPC a partir desta data, com incidência 

de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos desde a 

citação. Condeno o requerido ao pagamento das custas do processo e em 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da 

condenação. Transitado em julgado, manifeste-se o credor quanto ao 

interesse na execução da sentença. Nada requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e necessárias anotações. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005466-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005466-22.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta 

por Albino Ramos em desfavor de Banco do Brasil S/A. Sustenta que foi 

contratada para prestar serviços advocatícios para o requerido. Informa 

que sempre prestou serviços na forma da contratada, sempre pautando 

por um bom serviço, porém, sem qualquer motivo a parte requerida 

notificou a autora da rescisão do contrato. Aduz que com a rescisão do 

contrato a requerida retirou da contratada a viabilização da implementação 

das condições previstas no contrato imposto pelo requerido. Desta forma, 

requer a condenação atualizada pela correção monetária desde a 

notificação da rescisão contratual e juros de mora ao pagamento dos 

honorários advocatícios. Deu a causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). Na decisão Inicial conforme ID 12166899. Contestação conforme ID 

13993639. A parte autora apresentou impugnação à contestação, 

conforme ID 14749859. Saneado o feito, conforme ID 28980425, as partes 

foram intimadas para manifestarem acerca da necessidade da produção 

de provas, tendo pugnado pelo julgamento antecipado da lide (ID 29605971 

e 29291826. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Cuida-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios 

ajuizada por Albino Ramos em face de Banco do Brasil S.A. Passo ao 

julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, considerando que os elementos que se encontram nos 

autos são suficientes para o deslinde da questão não se fazendo 

necessária a produção de provas em audiência. É incontroversa a relação 

jurídica existente entre as partes, conforme se extrai do Contrato de 

Prestação de Serviços Advocatícios (ID 11960438) e também a rescisão 

unilateral do referido instrumento, que pode ser verificada na notificação 

carreada com a exordial (ID 11960444). A remuneração prevista se refere 

ao período de vigência do contrato, ficando determinado na clausula 

vigésima primeira, que a remuneração do contratado obedecerá o critério 

de proporcionalidade e exigibilidade pactuados. O instrumento firmado 

possui interesse legítimo em pleitear o arbitramento de honorários por 

serviços prestados, pois a rescisão do contrato de prestação serviços 

não afasta o vínculo estabelecido entre as partes. Para o Superior Tribunal 

de Justiça o rompimento do contrato de prestação de serviços 

advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado ao 

recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da 

ruptura, até porque se assim não fosse estaria caracterizado o 

enriquecimento ilício por parte do banco. Ressalte-se que a Constituição 

Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma 

remuneração, sendo que o artigo 170 da Carta Maior estabelece que a 

ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo 

inclusive um dos fundamentos da ordem econômica. O artigo 22, § 2º, do 

Estatuto da OAB, ao disciplinar sobre o arbitramento de honorários, 

também dispõe: “Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura 

aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos 

fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) §2º. Na falta 

de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento 

judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico 

da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela 

organizada pelo Conselho Seccional da OAB”. O artigo 14 do Código de 

Ética da Advocacia, do mesmo modo, observa que “A revogação do 

mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das 

verbas honorárias contratados, bem como não retira o direito do advogado 

de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de 

sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço 

efetivamente prestado”. Os honorários que se pretende o arbitramento 

são referentes à atuação da parte autora na Ação de Execução nº 

396-34.1997.811.0055 (Cód. 4488), movida em face de I. B. Brun & Cia 

Ltda, no valor de R$ 223.372,00 (duzentos e vinte e três mil, trezentos e 

setenta e dois reais), não sendo possível o arbitramento em porcentagem 

sobre o valor da dívida, como pretende a parte autora, vez que o que se 

deve observar e remunerar é o trabalho desenvolvido pela parte autora. 

Conforme os documentos trazidos aos autos, a requerente elaborou 

petições e realizou diligências necessárias ao regular prosseguimento da 

ação de execução e embargos à execução, e agravo de instrumento. A 

parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi 

contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo 

levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido 

do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do 

cliente e o tempo despendido. Assim, com observância ao artigo 85, § 2º 

do Código de Processo Civil, arbitro os honorários advocatícios em R$ 

10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser dividido na proporção de 

cinquenta por cento para o autor e o restante para o assistente 

litisconsorcial, abatidos os valores previstos em contato. O valor fixado 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da data da 

notificação da rescisão contratual (8.3.2013) e de juros de mora de 1% 

(um por cento), ao mês, a partir da citação. Posto isso, com fundamento 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial da Ação de Arbitramento de 

Honorários Advocatícios promovida por Albino Ramos em desfavor de 

Banco do Brasil S/A, para condenar a parte requerida ao pagamento de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais) acrescido de correção monetária pelo INPC, a 

partir de 8.3.2013 e de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a 

partir da citação. Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do 

pedido, com fundamento no artigo 85 do CPC c/c artigo 86, parágrafo 

único, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação. Transitado em julgado, intime-se a parte vencedora para 

manifestar interesse no cumprimento da sentença. Não havendo outros 

requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de 
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estilo. Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045657-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 001.765.941-83 

(PROCURADOR)

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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1045657-75.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Vera Lucia Maria da Silva em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 20/12/2018, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 24844284) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 16.642,90 (dezesseis mil seiscentos e quarenta e dois 

reais e noventa centavos) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial 

vieram os documentos anexados ID –24844276/24844929. Pelo despacho 

(ID – 24937494), foi deferido o pedido de justiça gratuita, designada a 

audiência de conciliação e determinada a citação e intimação da parte 

requerida. Conforme (ID – 26384183) foi realizada audiência de 

conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo 

pericial. Na contestação (ID – 26928196), alega à requerida, 

preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo da demanda, 

adequação do valor da causa, ausência dos documentos indispensáveis à 

propositura da demanda. A parte autora impugnou a contestação (ID – 

26723251), reiterando os termos da exordial e concordando com o laudo 

pericial acostado. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Vera Lucia Maria da Silva em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de 

outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo 

passivo da demanda, adequação do valor da causa, ausência dos 

documentos indispensáveis à propositura da demanda. Em relação a 

preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a 

requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada 

parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é integrante do grupo 

de seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. No que tange ao alegado da 

necessidade de adequação do valor da causa, em que pese ter sido 

indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita qualquer 

argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão pela qual 

não o recebo como preliminar, mas como argumento do julgamento do 

mérito. Ainda, em sede de preliminar, o requerido pleiteia pela extinção do 

processo sem julgamento do mérito, sustentando que a parte autora não 

instruiu a inicial com os documentos essenciais à propositura da ação. 

Estabelece o artigo 5º, § 1º, alínea “a”, da Lei nº 6.194/74, in verbis: “Art. 

5º - O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. § 1 o A indenização referida neste artigo 

será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, 

em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da 

sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos 

seguintes documentos: (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007). a) 

certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a 

prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada 

pela Lei nº 8.441, de 1992)” No caso dos autos, constata-se que, num 

juízo de cognição sumária, o autor logrou êxito em comprovar tanto o 

acidente, quanto o dano dele decorrente, satisfazendo as exigências 

estabelecidas no artigo acima explicitado. Assim, IMPROCEDE a preliminar 

de inépcia da inicial, pela ausência de documentação imprescindível, 

sendo imperioso destacar que a suficiência dos documentos acostados 

para a comprovação do direito ora pretendido se confundem com o mérito 

da ação, razão pela qual com ele será apreciado. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 16.642,90 (dezesseis mil seiscentos 

e quarenta e dois reais e noventa centavos). A parte autora juntou na 

inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico 

Clínico (ID –; 24844284; 24844288), comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de conciliação (ID - 26384183) atestou que a periciada apresenta 

“invalidez permanente média (50%) em membro inferior direito”. A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz 

jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça 

sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme a edição da 

Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do 

seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, a 

possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 
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invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 20/12/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior direito, em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, a requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Vera Lucia Maria da Silva em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 4.725,00 

(quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro inferior 

direito, corrigido monetariamente data do sinistro (20/12/2018) até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010157-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO JUNIOR SILVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-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))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010157-16.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Fabricio Junior Silveira da Silva representando por seu genitor João 

Silveira da Silva Filho em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, 

ocorrido em 18/09/2016, conforme boletim de ocorrência anexado (ID – 

5845508) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a 

ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua 

invalidez. Com a inicial vieram os documentos (ID – 5845507/5845508). 

Pela decisão (ID – 5857994) foi deferido os benefícios da justiça gratuita, 

designada audiência de conciliação e determinada a citação e intimação da 

parte requerida. Manifestação da parte requerida (ID- 9011432), 

requerendo a habilitação nos autos. Conforme consta no (ID – 9200164), 

foi realizada a tentativa de conciliação entre as partes, restando 

infrutífera. Na contestação (ID – 9285516) suscitou a requerida em sede 

de preliminar da necessidade de alteração do polo passivo da ação, da 

carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo, da ausência do laudo do IML. A parte autora 

impugnou a contestação (ID – 9479906), reiterando os termos da exordial. 

Manifestação do Representante do Ministério Público – ID. 15193158. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada proposta por 

proposta por Fabricio Junior Silveira da Silva representando por seu 

genitor João Silveira da Silva Filho em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação a preliminar da necessidade de alteração do polo passivo da 

ação, da carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência 

do requerimento administrativo, da ausência do laudo do IML. Rejeito a 

preliminar de retificação do polo passivo, afirmando que deveria constar 

neste a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, 

a demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 184 de 327



pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. IMPROCEDE a preliminar de ausência 

do Laudo do IML, pois a não elaboração de laudo pelo IML, não impede 

que, em momento posterior, seja determinado pelo juízo, ex officio ou a 

requerimento da parte, produção de prova pericial por perito médico, a fim 

de complementar o laudo ou contrapô-lo. Rejeitadas as preliminares, passo 

a análise do mérito. Alega o autor, em síntese, que sofreu acidente de 

transito, restando parcialmente incapacitado, requerendo indenização no 

valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, 

além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de 

Atendimento Médico, comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que “o periciado apresenta incapacidade como intensa 

(50%) em ombro direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e 

da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 18/09/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do ombro direito, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média no ombro direito, em um 

grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Fabricio Junior Silveira da Silva representando por seu genitor João 

Silveira da Silva Filho em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ R$ 1.687,50 

(um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente 

parcial do ombro direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(18/09/2016) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS
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Processo Número: 1010371-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANY GUIRRA CORTE OAB - MT22080-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E GRAFICA ATALAIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EURICO MARQUES LUZ OAB - MT6070-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010371-07.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Adjudicação Compulsória ajuizada por BF Consultoria 

Empresarial Ltda. em desfavor de Editora Gráfica Atalaia Ltda. A 

Requerente e a Requerida promoveram contrato de compra e venda de um 

bem imóvel na data de 20 de setembro de 2005, uma sala comercial de 

42,02m² no endereço da Avenida Historiador Rubens de Mendonça, Ed. 

Empire Center, sala 201, nesta Capital, devidamente registrada no Cartório 

de Imóvel do Sexto Ofício desta Capital na matrícula de n.º 34.299. A 

Requerida no gozo e no exercício dos seus direitos vendeu por transação 

o imóvel acima citado para a Requerente. A Requerida recebeu os valores 

nas datas avençadas pelo instrumento da ordem de R$ 55.000,00 

(cinquenta e cinco mil reais), pela venda do bem descrito na Cláusula 

Segunda do contrato, porém não transferiu o bem. Requer, diante dos 

fatos, a adjudicação compulsória por sentença judicial do imóvel da 

matrícula de n.º 34.299 - Cartório do Sexto Oficio de Cuiabá, determinando 

o ato de transferência do imóvel em favor da Requerente, para fins de 

nova matrícula e registros do bem litigado junto à circunscrição imobiliária 

competente apontada. Deu à causa o valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e 

cinco mil reais). Decisão inicial conforme ID 6048155. Designada audiência 

de conciliação, esta ocorreu conforme Termo ID 9423937, e restou 

infrutífera. Citada, a requerida apresentou contestação conforme ID 

9505849, onde alega culpa exclusiva da Autora que deixou de transferir o 

imóvel como contratado, condenando a Autora nas custas processuais e 

honorários advocatícios da ordem de 20% do valor da causa. Impugnação 

conforme ID 10354083. Saneado o feito (ID 12033417), a parte autora e a 

requerida pugnaram pela realização de audiência de instrução (ID 

12207097 e 12255849), que ocorreu conforme termo ID 18804016. 

Memoriais acostados nos ID 18976883 e 19926783. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Adjudicação Compulsória 

ajuizada por BF Consultoria Empresarial Ltda. em desfavor de Editora 

Gráfica Atalaia Ltda. visando a adjudicação compulsória por sentença 

judicial do imóvel da matrícula de n.º 34.299 - Cartório do Sexto Oficio de 

Cuiabá, determinando o ato de transferência do imóvel em favor da 

Requerente. Em juízo, o autor Odair Busiquia declarou que a empresa BF 

Consultoria é uma Holding Familiar, atuando como preposto da empresa. 

Que em 2000, dois mil e pouco, tinham uma empresa de factoring, e quem 

operava era ele. Que foi feito um fomento para Grafica Atalaia e ela não 

honrou. Que a sala foi dada em garantia, com a possibilidade da empresa 

fazer a recompra depois. Que a sala foi dada em pagamento do valor de 

cinquenta e cinco mil reais, referente aos cheques operados. Que ficaram 

com a sala, e estão na posse da sala até hoje. Que pagam condomínio, 

IPTU, reformaram e hoje ela se encontra alugada. Que tempos depois deu 

consultoria para o Senhor Leonir e de cinco anos para cá estão com 

extrema dificuldade financeira, estavam há sete anos sem fazer 

contabilidade financeira, levantaram para ver quanto tinha de dívida e 

viram que a empresa requerida devia mais de trinta milhões. Que como não 

transferiram a sala, toda hora tem uma ação trabalhista. Que não 

conseguem transferir. Que já conseguiu liberar umas quatro vezes a sala. 

Que por isso quer transferir a sala. Que é o dono da empresa e já sofreu 

várias alterações. Que não se lembra quando entrou no contrato social. 

Que é da sua familia, filhas, esposa e netas. Que a sala foi ocupada por 

um período pela BF, na verdade uma empresa paralela, e depois foi 

alugada, por um escritório de advocacia. Que não se lembra quando tomou 

posse efetiva da sala. Que cederam a sala um período para o S. Leonir 

para o uso de uma dupla de cantores sertanejos. Que foi um acordo de 

cavalheiros. Que não se lembra da existência de clausula de vedação de 

venda de propriedade por um dos sócios. Que a Senhora Silvana era uma 

das testemunhas e era uma das locatárias, e foi por dois três anos. O art. 

16 do Decreto-Lei nº 58/37 descreve: “Recusando-se os compromitentes 

a outorgar a escritura definitiva no caso do art. 15, o compromissário 

poderá propor, para o cumprimento da obrigação, ação de adjudicação 

compulsória, que tomará o rito sumaríssimo”. Ainda, o art. 1.418 do Código 

Civil Brasileiro, que trata do direito do promitente comprador, descreve: “O 

promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente 

vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a 

outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no 

instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação 

do imóvel”. Assim sendo, restou evidente que o imóvel foi adquirido pela 

autora. O título que exibe, portanto, satisfaz às exigências legais. Contra 

ele não foi apresentado contestação, apenas o requerido afirmou que não 

deu causa impeditiva a transferência do bem. Os Tribunais têm entendido 

que a declaração de compra e venda já garante ao comprador a futura 

aquisição definitiva. Tal afirmação encontra respaldo em decisões como, 

por exemplo: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO 

COMPULSÓRIA - PRESCINDIBILIDADE DE REGISTRO DO COMPROMISSO 

DE COMPRA E VENDA NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS - DECISÃO 

MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE 

DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. INSURGÊNCIA 

RECURSAL DOS RÉUS.1. Considera-se devidamente prequestionada a 

questão federal enfrentada e debatida pelas instâncias ordinárias, o que 

se verifica na hipótese em tela. 2. Nos termos do enunciado da Súmula 

239 desta Corte, o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao 

registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis. 3. 

Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1134942/MG, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014) 

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE a presente Ação de Adjudicação Compulsória ajuizada por 

BF Consultoria Empresarial Ltda. em desfavor de Editora Gráfica Atalaia 

Ltda. Fica assim suprimida a escritura definitiva de compra e venda do 

imóvel, valendo a presente sentença como título apto ao registro do 

domínio em favor do autor de uma sala comercial de 42,02m² no endereço 

da Avenida Historiador Rubens de Mendonça, Ed. Empire Center, sala 201, 

nesta Capital, devidamente registrada no Cartório de Imóvel do Sexto 

Ofício desta Capital na matrícula de n.º 34.299, pagos os impostos e 

emolumentos devidos, na forma da lei. Condeno a requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 

2.000,00, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Transitada em julgado, 

certifique e expeça-se o mandado para o devido registro no Cartório 

respectivo e arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de 

estilo. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019213-39.2018.8.11.0041
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1019213-39.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Daniela Libardoni em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 12/04/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 13955340) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID – 143955479/13955447. Pelo despacho (ID – 14430618), foi 

deferido o pedido de justiça gratuita, designada a audiência de conciliação 

e determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

16150348) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 16590305), 

alega à requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo 

passivo da demanda, ausência de requerimento administrativo prévio A 
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parte autora impugnou a contestação (ID – 17342607), reiterando os 

termos da exordial. Manifestação da parte autora acerca do laudo pericial 

(ID – 16320413). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Daniela Libardoni em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo 

da demanda e a ausência de requerimento administrativo prévio. Em 

relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida 

afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou 

na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e 

Histórico Clínico (ID –; 13955340; 13955479), comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de conciliação (ID - 16150348) atestou que o periciado apresenta 

“invalidez permanente leve (25%) em membro superior esquerdo”. A 

análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz 

jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça 

sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme a edição da 

Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do 

seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, a 

possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 12/04/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro superior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro superior esquerdo, 

em um grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo 

com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data 

do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 
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autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por Daniela Libardoni em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente em membro superior esquerdo, corrigido 

monetariamente data do sinistro (12/04/2018) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCO CAVLAC CORDEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO TAKASE OAB - MT0011640A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008057-54.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada 

por Glauco Cavlac Cordeiro desfavor de Aerovias de México S/A - 

AEROMÉXICO. Sustenta a parte autora que adquiriu passagens aéreas do 

Requerido para que pudesse ir para cidade de Toronto-Canadá, chegando 

em 13 de maio de 2017, retornando ao Brasil em 10 de agosto de 2017. 

Informa que no momento do check-in para o retorno ao Brasil, o 

funcionário da requerida alertou o Requerente que o voo sofreria uma 

troca de aeronave na Cidade do México/México e, portanto o requerente 

deveria retirar sua bagagem ao desembarcar na Cidade do México e em 

seguida deveria despacha-la novamente e ao final faria a retirada da sua 

bagagem ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos-São 

Paulo. Informa que ao desembarcar na Cidade do México e após todos os 

passageiros retirarem suas bagagens da esteira, para sua surpresa sua 

bagagem estava ausente. O requerente então se desesperou e procurou 

o guichê da Cia Área para reclamar que sua mala havia sumido, momento 

em que o representante da requerida registrou o ocorrido e prometeu ao 

autor que até o momento da partida do seu voo com destino final a São 

Paulo, o problema já estaria completamente resolvido, registrando o 

protocolo de Ocorrência - GRUAM17059. Com o horário do seu voo se 

aproximando, e sem qualquer notícia da Companhia Aérea sobre o sumiço 

de sua mala, o Requerente novamente procurou o atendimento da 

requerida e obteve a informação que ainda não haviam encontrado sua 

bagagem. Disseram que o sumiço de mala de passageiros durante as 

conexões era plenamente normal e que não haveria motivos para 

preocupação. Ainda disseram que provavelmente naquele dia sua 

bagagem seria localizada e em seguida seria entregue no endereço 

informado pelo Requerente no seu destino final. Ao desembarcar em São 

Paulo, onde permaneceu por mais alguns dias antes de retornar para 

Cuiabá-MT, o Requerente se deslocou até o guichê da Cia Aérea e obteve 

a informação de que não havia encontrado seus pertences no voo que 

havia chego ao Aeroporto de Guarulhos. Informa que colheram novamente 

suas informações para contato e disseram que se encontrado seus 

pertences, encaminhariam até o seu endereço na cidade de Cuiabá-MT. E, 

o chegar em Cuiabá, ainda bastante abalado com os acontecimentos, 

passou a manter contato com a requerida, via telefone e e-mails para 

tentativa de solucionar o caso. Por fim, com a confirmação do extravio dos 

seus pertences, a Requerida solicitou que o Requerente encaminhasse 

uma lista de pertences que se encontravam dentro da sua bagagem. Em 

resposta, o Requerente enviou uma lista com todos os produtos adquiridos 

durante o período em que viveu no Canadá. Afirma que o total dispendido 

com os produtos perfaz a quantia aproximada de R$28.580,00(Vinte e Oito 

Mil Reais e Quinhentos e Oitenta Reais). Entretanto a Requerida informou 

através do e-mail enviado ao Requerente, que repararia os danos matérias 

no valor de R$ 5.194,86 (Cinco Mil Cento e Noventa e Quatro Reais e 

Oitenta e Seis Centavos), sendo que o valor correspondia ao limite máximo 

estipulado pelo Convênio de Montreal. Diante do exposto requer a 

condenação do requerido ao ressarcimento dos valores atribuído aos 

bens extraviados da mala, cuja importância despendida com a aquisição 

dos seus pertences durante sua estadia no CANADÁ totaliza o valor de 

R$ 28.580,00 (Vinte e Oito Mil Quinhentos e Oitenta Reais), e, ainda, a 

Requerida condenada ao pagamento de indenização por danos morais no 

importe justo e adequado de R$15.000,00(Quinze Mil Reais). Atribuiu à 

causa o valor de R$43.580,00(Quarenta e Três Mil Quinhentos e Oitenta 

Reais). Decisão inicial conforme ID 12573153. Citado, o requerido 

apresentou contestação conforme ID 13698093. Impugnação no ID 

13850999. O feito foi saneado conforme ID 25233302, tendo as partes 

pugnado pelo julgamento antecipado da lide. Os autos vieram conclusos. É 

o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Materiais e Morais ajuizada por Glauco Cavlac Cordeiro desfavor 

de Aerovias de México S/A - AEROMÉXICO. Nos termos do art. 355 do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, visto 

que as partes não manifestaram interesse na produção de outras provas, 

senão as já constantes nos autos. A relação existente entre o passageiro 

e a empresa de transporte é de consumo, e está amparada pela Lei 

8.078/90. A defesa dos direitos dos consumidores está ligada ao direito 

constitucional do bem estar social, conforme artigos 5º, XXXII, e 170, V, da 

Constituição da República, sendo indiscutível sua natureza de ordem 

pública e seu caráter imperativo. Conclui-se serem aplicáveis as normas 

do Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre 

transportador e o consumidor dos serviços, como já decidiu o colendo 

STJ: "... uma vez editada lei específica, em atenção à Constituição (art. 5º, 

XXXII), destinada a tutelar os direitos do consumidor, e mostrando-se 

irrecusável o reconhecimento da existência da relação de consumo na 

espécie, suas disposições devem prevalecer."(STJ, Resp. nº 169.000-RJ, 

3a Turma, Rel. Min. Paulo Costa Leite, DJU de 14/8/2000, p. 164). A 

responsabilidade pelos danos causados ao consumidor, como previsto no 

Código de Defesa do Consumidor, independe de culpa, nos termos do art. 

14, só se eximindo o prestador de serviços, se comprovar a ausência de 

dano, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Está comprovado o 

defeito na prestação dos serviços, que resultou no extravio da bagagem 

da parte autora, que foi transportada pelo requerido, concluindo-se que a 

empresa não cumpriu seu dever de transporte do passageiro e da 

bagagem em segurança até o destino. Resta, pois, caracterizado o defeito 

na prestação do serviço. Ressalte-se que o documento ID 13698164, e os 

demais que acompanham a inicial, comprovam o extravio da sua bagagem, 

e a fatura do cartão de crédito, demonstram o valor das mercadorias por 

ela adquiridas em sua viagem e de sua mala, devendo, pois, ser aceitos 

como corretos e válidos. A requerida, por seu turno, não logrou provar a 

ausência de dano, não se desincumbindo do ônus probandi que lhe 

competia, conforme disposto no art. 373, II, CPC, deixando de fazer prova 

dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora. Ora, 

se a requerida recebeu a bagagem da parte autora sem exigir o 

detalhamento do seu conteúdo, e se ocorre o extravio, responde pelo 

valor daqueles bens. Conforme ensinamentos de Sérgio Cavalieri Filho: "A 

característica mais importante do contrato de transporte é a cláusula de 

incolumidade que nele está implícita. A obrigação do Transportador não é 

apenas de meio, e não só de resultado, mas também de garantia. Não se 

obriga ele a tomar as providências e cautelas necessárias para o bom 

sucesso do transporte; obriga-se pelo fim, isto é, garante o bom êxito. Tem 

o transportador o dever de zelar pela incolumidade do passageiro na 

extensão necessária a lhe evitar qualquer acontecimento funesto, como 

assinalou Vivante, citado por Aguiar Dias." (In Programa de 

Responsabilidade Civil, 7ª ed./2007, f. 286, 90.1). Conclui-se que está 

comprovado o prejuízo material suportado pela autora. A indenização por 

danos materiais está subordinada ao princípio da ampla reparação, por 

serem aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, que 
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equivale à garantia constitucional prevista no art. 5º, V e X, da 

Constituição Federal. Nesse sentido decide o egrégio Superior Tribunal de 

Justiça: "TRANSPORTE AÉREO DE MERCADORIAS. CONVENÇÃO DE 

VARSÓVIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1 - Com o advento do 

Código de Defesa do Consumidor, a indenização pelo extravio de 

mercadoria não está sob o regime tarifado, subordinando-se ao princípio 

da ampla reparação, configurada a relação de consumo. 2 - Recurso 

especial conhecido e provido." (Resp 209527 / RJ, Relator Ministro Carlos 

Alberto Menezes Direito Terceira Turma, p. DJ 05/03/2001, p. 155, JBCC, 

vol. 189, p. 200, RDTJRJ, vol. 50, p. 109.) Havendo comprovação do valor 

dos bens transportados, essa é a importância a ser indenizada, não 

havendo limitação por aplicação do Código Brasileiro de Aviação ou da 

Convenção de Varsóvia e Montreal, porquanto há relação de consumo, 

que determina que a reparação deve ser completa e suficiente para 

cobertura dos prejuízos causados pelo fornecedor. O dano moral é o 

prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, 

indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, 

provocando mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à 

sensibilidade moral. O extravio de bagagem gera dano moral ao 

passageiro, como decidem os Tribunais. "INDENIZAÇÃO. EXTRAVIO DE 

BAGAGEM. DANO MORAL. ADMISSIBILIDADE. INTELI-GÊNCIA DO ART. 5, 

INCISOS V E X DA CF. - O extravio de malas, obrigando as partes à 

aquisição de vestimentas outras, causando-lhes à toda evidência serio 

dissabor e desconforto, caracteriza o dano moral. - O fato da Convenção 

de Varsóvia contemplar somente indenização por dano material, não é 

óbice ao reconhecimento do dano moral previsto no art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal." (AC nº 361.957-2. 4ª Câm. Cível. Rel. Domingos 

Coelho. Julg. 26.06.2002). "INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS 

- TRANSPORTE AÉREO - CLÁUSULA CONTRATUAL - INADIMPLEMENTO - 

TRATADO INTERNACIONAL - AS NORMAS ESTATUÍDAS NA CF SE 

SOBREPÕEM AS ESTABELECIDAS NOS TRATADOS E CONVENÇÕES 

INTERNACIONAIS RATIFICADOS PELO BRASIL. - A ocorrência do dano 

moral, questão de origem subjetiva, não exige do ofendido a prova efetiva 

do dano, bastando demonstrarem os fatos a existência de 

constrangimento que atinja a dignidade da pessoa humana. - A 

indenização do dano moral deve ter o objetivo de dissuadir o ofensor da 

prática ilícita e, ao mesmo tempo, indenizar o ofendido do constrangimento 

que suportou, sem, contudo, tornar-se forma de enriquecimento deste. 

(TAMG - Apel. Cív. n.º 248.675-5, Terceira Câm. Cív., Rel. Juiz Edilson 

Fernandes, data de julgamento 02/03/1998, publ. RJTAMG 70/217). O 

Código de Defesa do Consumidor, legislação aplicável, não prevê 

nenhuma restrição quanto ao valor do ressarcimento, que deve abranger 

todos os prejuízos suportados pela vítima, tratando-se de garantia 

constitucional erigida no art. 5º, V, e X, da Constituição da República. A 

fixação da indenização a título de danos morais é tarefa cometida ao Juiz, 

devendo o seu arbitramento operar-se com razoabilidade, 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico da parte 

ofendida, o porte do ofensor e, ainda, levando-se em conta as 

circunstâncias do caso. Entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) 

mostra-se suficiente para amenizar os transtornos suportados pela parte 

autora, sem, contudo, provocar seu enriquecimento ilícito, além de punir a 

parte ofensora pelo ato cometido. Deixo de enfrentar os demais 

argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir 

a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, 

este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, 

LXXVIII. Posto isso, nos termos do art. 489, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação de Indenização por Danos Materiais 

e Morais ajuizada por Glauco Cavlac Cordeiro desfavor de Aerovias de 

México S/A - AEROMÉXICO para: a) condenar a requerida ao pagamento 

de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC, a partir da data desta sentença. b) Condenar a 

requerida ao pagamento de R$ 28.580,00 (Vinte e Oito Mil Quinhentos e 

Oitenta Reais), a titulo de danos materiais, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da 

data do extravio da bagagem. c) Condeno, ainda, a requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos 

do artigo 85, § 2º, do CPC. Transitado em julgado, intime-se a parte 

vencedora a manifestar-se quanto ao interesse na execução da 

sentença, nada requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

comunicações de estilo. Deixo de atender a ordem cronológica de 

processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036912-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUSTAVO RICCI VOLPATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DEL CASTANHEL SOBRINHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAQUELINE DEL CASTANHEL OAB - MT12153/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036912-77.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por João Gustavo Ricci Volpato em 

desfavor de Jose Del Castanhel Sobrinho, buscando o pagamento da 

importância de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais), relativo 

ao cheque nº 003939, emitido em 30/07/2014. Citado, o requerido 

apresentou Embargos conforme ID 14820574, acompanhado de 

documentos. Impugnação aos Embargos no ID 1629394. Pela decisão ID 

27843717, a parte requerida foi intimada para manifestar-se quanto as 

alegações contidas na Impugnação, apresentando petição intempestiva. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se 

de Ação Monitória ajuizada por João Gustavo Ricci Volpato em desfavor 

de Jose Del Castanhel Sobrinho. Passo ao julgamento antecipado da lide, 

visto que, No caso, não há necessidade de produção de prova 

testemunhal ou depoimento das partes, pois os documentos trazidos aos 

autos são suficientes para elucidar o débito existente. A propósito: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – TÍTULOS DE 

CRÉDITO SEM FORÇA EXECUTIVA - CHEQUE – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA 

– DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – 

RASURA NA CÁRTULA – IRRELEVÂNCIA – MERO VÍCIO - PRECEDENTES - 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É cediço que o juiz detém a 

faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, 

bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que 

entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo 

Civil de 2015. 2. Não há qualquer necessidade de produção de prova 

testemunhal, posto que as cártulas de cheque trazidas aos autos são 

elementos mais do que suficientes para demonstrar o débito dos apelantes 

junto ao apelado. 3. A rasura no documento, não lhe tira a validade para 

instruir ação monitória, desde que não comprometido seu conteúdo 

formal.” (TJ/MT. Ap 180057/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, 

Publicado no DJE 25/04/2017) É cediço que o cheque é título de crédito 

revestido de autonomia, que uma vez posto em circulação se desvincula 

do ato ou negócio jurídico que lhe deu causa. Assim, aquele que se 

apresenta como credor da cártula tem direito de receber a quantia nela 

inserta, ficando impossibilitada a oposição de exceções pessoais em face 

de terceiro que se encontra com o título, salvo a demonstração de má-fé. 

Como o cheque se constitui em documento autônomo representativo do 

crédito, está abstraído do negócio subjacente causal. Com o que, ele, por 

si só, serve para embasar pretensão executória, cabendo ao devedor 

fazer prova da sua invalidade, caso exista alguma razão para 

descaracterizá-lo. Diante da literalidade e autonomia do título em questão, 

o portador nada tem que provar a respeito de sua origem, cujo ônus 

pertence ao devedor, por meio de prova robusta, cabal e convincente, que 

o título não tem causa ou que sua causa é ilegítima, porquanto, na dúvida, 

prevalece a presunção legal de legitimidade do título cambiário. Sendo o 

título de crédito formalmente perfeito, cabe ao devedor que suscita 

exceção pessoal o ônus de provar que ela é legítima, devendo fazê-lo por 

meio de prova irrefutável, cabal e convincente, o que não foi realizado 

pela requerida. O art. 373, inc. I e II do CPC, preceitua que cabe ao autor 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do 

requerido apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, in verbis: “Art. 

373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor,quanto ao fato constitutivo de 
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seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor.” Logo, caberia à requerida demonstrar de 

forma cabal a existência de vícios aptos a nulificar o título executivo, 

porém, assim não procedeu. Posto isso, REJEITO os embargos e JULGO 

PROCEDENTE a Ação Monitória ajuizada por João Gustavo Ricci Volpato 

em desfavor de Jose Del Castanhel Sobrinho e convertendo o mandado 

inicial em mandado executivo no valor nominal de R$ 27.500,00 (vinte e 

sete mil e quinhentos reais), nos termos do art. 700, e 701, § 8º do CPC, 

que deverá ser corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir do vencimento e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da 

respectiva apresentação dos títulos para pagamento. Após o trânsito em 

julgado, intime-se o autor a dizer se tem interesse no cumprimento 

sentença na forma prevista na Lei. Nada requerido, arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003395-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CLAUDIA BENATTI SPENGLER (AUTOR(A))

PAULO MARCIO SPENGLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Leonardo Reis Bregunci OAB - MT9962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REU)

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-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 1003395-81.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela c/c Danos 

Materiais c/c Danos Morais ajuizada por Paulo Márcio Spengler e Patrícia 

Cláudia Benatti Splenger em desfavor de Saga Pantanal Comércio de 

Veículo Ltda. e Ford Motor Company Brasil Ltda. Sustenta na inicial que os 

autores adquiriram, na data de 14/11/2011, um veículo junto à primeira 

requerida, no valor de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais) e em 22 de 

novembro de 2016, o bem móvel apresentou problemas de trafegabilidade, 

tendo a parte autora comparecido na concessionária para a realização 

dos reparos necessários, ocasião em que foram informados de que o 

veículo foi objeto de recall no ano de 2015, para a troca da caixa de 

direção elétrica, o que estaria coberto pela garantia. Informa que até a 

presente data a parte requerida se encontra na posse do veículo dos 

autores, sem a realização da troca da peça necessária para o 

funcionamento do bem, motivo pelo qual os autores efetuaram o aluguel de 

veículo reserva para o deslocamento diário. O valor gasto pelos Autores 

durante o período de 25/11/2016 à 11/12/2016 foi de R$1.432,99 (um mil, 

quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e nove centavos), conforme 

contrato de locação e comprovante de pagamento por meio de cartão de 

crédito em anexos. Com relação ao período de 05/01/2017 à 31/01/2017, 

fora necessário desembolsar nada menos do que R$2.427,73 (dois mil, 

quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e três centavos). Afirmam que 

a necessidade de um carro para família vem onerando o orçamento dos 

autores, já que não havia previsão para despesa com aluguel, sendo certo 

apontar que os mesmos não podem ser responsáveis pelo pagamento de 

tal despesa a partir do momento em que as Requeridas não deram solução 

ao problema no prazo de 30 dias. Requer, o julgamento procedente do 

pedido para condenar as Requeridas de forma solidária a procederem à 

substituição da Caixa de direção elétrica – Parts Number: AE5Z3504DE, 

objeto do pedido nº 3618628, do veículo Fusion 3.0 V6, Chassi 

3FAHP0JG9BR326060 de propriedades dos Autores; condenando ao 

pagamento de indenização por danos materiais da quantia de R$2.427,73 

(dois mil, quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e três centavos), 

acrescidos de juros e correção monetária, esta a partir do desembolso, 

correspondente ao período de locação de 05/01/2017 a 31/01/2017, e ao 

pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$20.000,00 

(vinte mil reais). Deu à causa o valor de o valor de R$22.427,73 (vinte e 

dois mil, quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e três centavos). 

Decisão inicial conforme ID 4934359, para determinar que a parte 

requerida realize a substituição da caixa de direção elétrica junto ao 

veículo de propriedade dos autores, bem como forneçam um veículo 

reserva com características semelhantes àquele em discussão nos autos, 

pelo tempo em que durar o reparo. Citado, o requerido Ford Motor 

Company Brasil Ltda foi citado e apresentou contestação ID 6069457, 

requerendo o julgamento improcedente da ação. Pela petição ID 6711049, 

o requerido informa que o veiculo já fora devolvido aos autores desde 

25/04/2017. Audiência de conciliação inexistosa conforme termo ID 

8826191. A requerida Saga Pantanal Comércio de Veículo Ltda em sua 

contestação ID 9091224, alegou carência da ação, ilegitimidade passiva 

ante a identificação do fabricante, pedido de danos morais oriundos do 

fato do produto, pugnando, no mérito, pelo julgamento improcedente do 

pedido. Impugnação ID 9204153. O processo foi saneado conforme ID 

14749679, ocasião em que foi determinada a intimação das partes para 

informarem as provas que ainda pretendiam produzir. O requerido Saga 

Pantanal Comércio de Veículo Ltda pugnou pelo julgamento antecipado da 

lide (ID 14805373), tendo o requerido Ford Motor Company Brasil Ltda, se 

manifestado conforme ID 14871562. O autor pugnou pelo julgamento 

antecipado do pedido (ID 14944634). Pela decisão ID 20226390, foi 

designada audiência de instrução, e deferida a realização de pericia no 

veiculo. Quesitos foram apresentados pelo requerido conforme ID 

20813768 e 20843681, e pelo autor conforme ID 21090438, informando 

que o veiculo não pertence mais aos autores. Pedido de desistência da 

pericia designada, conforme manifestação ID 21297523. Manifestação do 

perito nomeado conforme ID 22298411. Audiência de instrução conforme 

termo ID 23777248. As partes apresentaram memoriais conforme ID 

23994077, 24297463 e 25050998. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela c/c Danos 

Materiais c/c Danos Morais ajuizada por Paulo Márcio Spengler e Patrícia 

Cláudia Benatti Splenger em desfavor de Saga Pantanal Comércio de 

Veículo Ltda. e Ford Motor Company Brasil Ltda, visando a condenação 

das requeridas para que procedam à substituição da Caixa de direção 

elétrica – Parts Number: AE5Z3504DE, objeto do pedido nº 3618628, do 

veículo Fusion 3.0 V6, Chassi 3FAHP0JG9BR326060, além de indenização 

por danos materiais da quantia de R$2.427,73 (dois mil, quatrocentos e 

vinte e sete reais e setenta e três centavos), e danos morais na quantia 

de R$20.000,00. Evidencia-se das petições e dos documentos acostados 

aos autos, descrevem uma relação de consumo (Arts. 2º e 3º, ambos da 

Lei 8.078/1990) e a responsabilidade pelo fato e vício do produto e do 

serviço recai sobre as requeridas Saga Pantanal Comércio de Veículo 

Ltda. e Ford Motor Company Brasil Ltda nos exatos termos dos Arts. 12, 

14 e 18, todos da Lei Consumerista, a saber: “Art. 12. O fabricante, o 

produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, 

fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação 

ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Art. 18. Os 

fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis 

respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os 

tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes 

diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, 

com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou 

mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua 

natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. 

....” Sobre o direito de escolha do Consumidor à rescisão contratual 

estabelecido no § 1º do Art. 18 do CDC, o E. Superior Tribunal de Justiça já 

decidiu: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO. 

VÍCIO DE QUALIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 

CDC. OPÇÕES ASSEGURADAS AO CONSUMIDOR. SUBSTITUIÇÃO DO 

PRODUTO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE EM PERFEITAS CONDIÇÕES 

DE USO. ESCOLHA QUE CABE AO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE 

PRODUTO SEMELHANTE EM ESTOQUE DADA A PASSAGEM DO TEMPO. 

INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 18, § 4º, DO CDC. DANO MORAL. 

DEFICIÊNCIA DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. MATÉRIA 

CONSTITUCIONAL (CF, ART. 5º, II, V, XXXV E XXXVII). COMPETÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM 

PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. A sentença, confirmada pelo 
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eg. Tribunal de Justiça, tomou em conta somente os fatos essenciais 

trazidos pelos litigantes e a prova pericial produzida nos autos, aplicando 

à situação a norma de direito que entendeu apropriada para solução do 

litígio, o que afasta a alegação de ter havido julgamento ultra petita. 2. Nos 

termos do § 1º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, caso 

o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo de 30 dias, o 

consumidor poderá, sem apresentar nenhuma justificativa, optar entre as 

alternativas ali contidas, ou seja: (I) a substituição do produto por outro da 

mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (II) a restituição imediata 

da quantia paga; ou (III) o abatimento proporcional do preço. 3. Assim, a 

faculdade assegurada no § 1º do art. 18 do Estatuto Consumerista permite 

que o consumidor opte pela substituição do produto no caso de um dos 

vícios de qualidade previstos no caput do mesmo dispositivo, entre eles o 

que diminui o valor do bem, não exigindo que o vício apresentado impeça o 

uso do produto. 4. No presente caso, a substituição do veículo por outro 

em perfeitas condições de uso foi a alternativa escolhida pelo consumidor. 

Então, não poderia o Juízo de piso alterar essa escolha, ainda que a 

pretexto de desonerar o consumidor, sob pena de maltrato ao art. 18, § 1º, 

do CDC. Precedente. 5. Não havendo outro veículo nas mesmas condições 

do adquirido pelo autor nos estoques das recorridas, é de se aplicar o 

disposto no § 4º do art. 18 do CDC, que permite a substituição por outro 

produto de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação 

ou restituição da diferença de preço, permanecendo abertas as 

alternativas dos incisos II e III daquele § 1º. 6. Então, na hipótese, o 

consumidor dispõe das seguintes alternativas: a) receber todo o valor 

atualizado do preço pago na ocasião da compra, desde que restitua o bem 

viciado ao fornecedor; b) caso não faça a restituição, receber a diferença 

entre o valor atualizado do preço pago na ocasião da compra e o valor 

equivalente ao preço médio de mercado do bem usado; ou, ainda, c) 

adquirir novo produto do fornecedor, pagando ou recebendo a diferença 

entre o valor do novo bem e o saldo credor que detém. 7. Cumpre 

assinalar que o consumidor não tem direito a juros de mora na espécie, 

pois já foi indenizado pelas perdas e danos decorrentes da mora do 

fornecedor com o uso e gozo do bem durante o trâmite do processo. 8. 

Não apontado qual dispositivo legal teria sido violado pelo aresto recorrido 

ao negar o pedido de reparação por danos morais, não há possibilidade de 

conhecimento do recurso especial no ponto. 9. Quanto às alegadas 

violações ao art. 5º, II, V, XXXV e XXXVII, da Constituição da República, 

tem-se como incabível a apreciação de matéria constitucional em sede de 

recurso especial, sob pena de usurpação da competência do eg. Supremo 

Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Magna Carta. 

10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” 

(STJ, QUARTA TURMA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, REsp 1016519/PR, 

julgado em 11/10/2011, DJe 25/05/2012). (negritei). A denominada 

responsabilidade civil objetiva é definida por SERGIO CAVALIERI como: 

“Todo prejuízo deve ser atribuído ao seu autor e reparado por quem o 

causou independente de ter ou não agido com culpa. Resolve-se o 

problema na relação de nexo de causalidade, dispensável qualquer juízo 

de valor sobre a culpa” (negritei, in Programa de responsabilidade civil, 9. 

ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2010, p. 137). Dessa forma, os 

requisitos para o reconhecimento do dever de indenizar decorrente da 

existência do vício redibitório do produto estão circunscritos à 

demonstração (a) da conduta, (b) do nexo de causalidade e (c) do dano, 

estando plenamente provados nos autos esses três requisitos. Assim, é 

necessário verificar se o atraso no reparo do veiculo foi causado por 

desídia das requeridas ou se houve justificativa capaz de excluir a 

responsabilidade objetiva dos agentes da cadeia de consumo. A 

fabricante enviou as peças necessárias à reparação fora do prazo legal. 

Há prova nos autos de que os reparos no veiculo levaram cerca de 5 

meses. Deve-se considerar como irrazoável a alegação de que eventual 

demora se deve ao desembaraço de peças importadas, pois se trata de 

marca com fábrica no país e procedeu o recall dos veículos justamente 

para a sua troca. A responsabilidade objetiva do fabricante, portanto, não 

pode ser afastada, visto que o defeito de fabricação foi constatado, 

sendo justa a insegurança do consumidor com relação ao produto 

adquirido. Dessa forma inconteste a responsabilidade dos requeridos 

pelos danos sofridos pelo autor. É devida a indenização por danos morais, 

tratando-se de direito do consumidor, ultrapassado o prazo legal para o 

fornecedor de serviços reparar o vício no produto, qual seja 30 (trinta) 

dias, ex vi do art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. Com 

efeito, de natureza objetiva a responsabilidade do fornecedor por vício no 

produto, no caso, incidindo a disposição do art. 18, § 1º, do microssistema 

consumerista, integra a segunda apelada a cadeia de consumo, portanto, 

de responsabilidade solidária sua natureza, na conformidade do art. 7º, 

parágrafo único, do mesmo normativo. Destarte, o aguardo pelo conserto 

do veículo além do tempo previsto na lei consumerista caracteriza o 

infortúnio suportado pela Apelante, resultado de um defeito de fabricação 

no veículo ao qual não deu causa. Logo, dessumo adequado majorar os 

danos morais em vista do tempo que a concessionária despendeu para 

restaurar o carro. Nesse sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECALL DE 

VEÍCULO. FALTA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. REPAROS NECESSÁRIOS 

REALIZADOS APÓS 90 DIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS E DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. RECURSOS DAS RÉS 

CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.Configura falha na prestação 

de serviços a demora superior a 30 (trinta) dias para o conserto de 

veículo dado a reparo, em razão de falta de peças, prazo considerado 

razoável por aplicação analógica do art. 18, § 1º, do CDC (prazo para 

correção do vício do produto). Precedente desta Turma.[1] 2. Não 

prospera a alegação de incompetência do juizado especial, sob o 

argumento de complexidade da causa e necessidade de perícia, vez que o 

veículojá foi consertado (ID 2647682) (...) 4. No presente caso, a parte 

autora recebeu aviso de recall para reparo do airbag do lado do motorista 

e do passageiro dianteiro em 11 de maio de 2017. Narrou a requerente que 

ao entrar em contato com a concessionária o serviço foi agendado para 

16 de junho de 2017, mas devido a falta de peça a concessionária não fez 

todos os reparos necessários, colocando um adesivo no veículo 

informando que o airbag estava temporariamente desativado. Após mais 

de 90 dias do chamamento do recall, o conserto do automóvel foi 

finalizado (02/09/17). 5. A par de tal quadro, considerando que o serviço a 

ser feito era recall da própria fabricante, não se justifica a alegação de 

falta de peças para realizar os reparos necessários e muito menos a 

demora de mais de 90 dias para prestar o serviço, situação que enseja a 

compensação por danos morais por implicar diretamente na segurança da 

consumidora ao utilizar o bem por longo período sem o devido conserto 

(...) (TJ-DF 07235766820178070016 DF 0723576-68.2017.8.07.0016, 

Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 06/12/2017, 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 19/12/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

No que diz respeito ao quantum indenizatório, para que o julgador possa 

mensurar de forma adequada, proporcional e razoável os danos 

evidenciados, à falta de fórmula objetiva, deve levar em conta os aspectos 

do caso concreto, grau de culpa e porte financeiro das partes, sem contar 

que o valor arbitrado não deve se apresentar baixo - a ponto de não punir, 

não desestimular a conduta lesiva e não compensar o dano sofrido - nem 

tão alto a ponto de causar enriquecimento indevido à parte lesada. Assim, 

reputa-se adequado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de 

danos morais, porquanto em estrita observância aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. Quanto aos danos materiais, estes 

também restaram demonstrados ante a necessidade do aluguel de um 

carro para suprir a falta do seu próprio que estava no aguardo de peça. 

Assim merece o autor ser ressarcido da quantia de R$2.427,73 (dois mil, 

quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e três centavos). Deixo de 

enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque 

desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 

489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao 

comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Com fulcro no artigo 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido inicial formulado na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de 

Tutela c/c Danos Materiais c/c Danos Morais ajuizada por Paulo Márcio 

Spengler e Patrícia Cláudia Benatti Splenger em desfavor de Saga Pantanal 

Comércio de Veículo Ltda. e Ford Motor Company Brasil Ltdapara 

CONDENAR a parte Requerida: a) a restituir a parte autora os valores 

despendidos na locação de carro, a titulo de dano material no valor de 

R$2.427,73 (dois mil, quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e três 

centavos), corrigidos monetariamente, pelo INPC, desde a data do efetivo 

pagamento, e acrescidos de juros de mora, de 1% ao mês, a partir da 

citação. b) Ao pagamento a titulo de danos morais no valor R$ 10.000,00 

(dez mil reais) a ser corrigido pelo INPC a partir desta data, com incidência 

de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos desde a 

citação. Condeno o requerido ao pagamento das custas do processo e em 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da 

condenação. Transitado em julgado, manifeste-se o credor quanto ao 

interesse na execução da sentença. Nada requerido, arquivem-se os 
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autos com as baixas e necessárias anotações. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008658-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILENE DA SILVA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008658-26.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais proposta por Ercilene da Silva Campos em face de 

Banco Itaú S/A. Sustenta a parte autora que no dia 31/10/2015, a 

Requerente extraviou sua Carteira Nacional de Habilitação, conforme 

consta do Boletim de Ocorrências nº 2016.4932, registrado na Central de 

Ocorrências Policiais em 06/01/2016, às 10h54min, sendo que no dia 

22/02/2019, a Requerente recebeu uma carta do Poder Judiciário ( 4º Vara 

Cível de Vilhena/RO - 7009108- 73.2018.8.22.0014), informando sobre um 

arresto em uma suposta conta corrente em nome da Requerente junto ao 

banco Requerido, conta esta na AG. 7778, Conta Corrente nº 12618-0 

Alega que a Requerente possui apenas e tão somente uma conta salário 

junto ao banco Requerido, e nunca, sequer uma única vez, adentrou na 

agência 7778 do banco Requerido, quanto menos para abrir uma segunda 

conta bancária. Informa que no dia 22/02/2019, a Requerente foi até a Ag 

7778, a fim de resolver essa situação constrangedora, contudo a gerente 

da agência bancária Solange se recusou a mostrar os documentos de 

abertura de conta, os quais seriam de grande valia para solucionar esta 

contenda e foi informada de que somente poderia ser feito através de 

ordem judicial. No ato a Requerente preencheu um formulário de abertura 

de conta não reconhecida – registro de reclamação. Informa que foi citada 

para responder ao Processo nº 7009108-73.2018.8.22.0014 da 4º Vara 

Cível de Vilhena/RO, com alegação que a Requerente teria recebido em 

uma conta corrente junto ao banco Requerido uma TED no valor de R$ 

67.000,00 (sessenta e sete mil reais), sendo processada com alegação de 

ser estelionatária e ter participado de aplicação de um golpe através da 

OLX. Requer o julgamento procedente da ação a fim de que seja declarada 

a inexistência de relação jurídica referente a conta bancária agência 7778 

Conta Corrente 12618-0, bem como para condenar o banco Requerido ao 

pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais). Deu a causa o valor de R$ 20.000,00 ( vinte mil 

reais ) Decisão inicial conforme ID 18666466, que deferiu o pedido de 

tutela de urgência para que a requerida se abstivesse de incluir o nome da 

autora no cadastro de proteção de crédito. Citada, a requerida apresentou 

contestação conforme ID 21233926, informando que não houve dano a 

requerente, posto que no momento em que fora constatado o erro, a conta 

foi fechada. Impugnação à Contestação conforme ID 21304100. Pela 

manifestação ID 1139305, o requerido afastou a alegação de 

litispendência, pedindo o prosseguimento do feito. O processo foi saneado 

conforme ID 27955743, tendo as partes se manifestado, pugnando pelo 

julgamento antecipado da lide. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por Ercilene da Silva 

Campos em face de Banco Itaú S/A. visando a declaração de inexistência 

do débito; bem como a condenação do requerido em danos morais, e 

custas e honorário processuais. Constata-se que parte requerida 

procedeu a abertura de conta corrente em nome da autora, e nela foram 

feitas transações bancárias que a autora desconhece, todavia, deram 

ensejo a ação cível, de que seria estelionatária e feito uma venda mediante 

fraude no site OLX A parte autora não reconhece a conta corrente e os 

requeridos assumem o erro e informam que o mesmo já foi reparado. 

Imperioso ressaltar que existe entre as partes típica relação de consumo, 

enquadrando-se a autora no conceito de consumidor, previsto no art. 2º 

do CDC, segundo o qual “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” e a requerida 

no conceito de fornecedor, nos termos do art. 3º, caput, §§ 1 º e 2º do 

mesmo Diploma. Por essa razão, torna-se indispensável a aplicação ao 

caso concreto das normas constantes no Código Consumerista. Sendo a 

relação estabelecida entre as partes a de consumo, pois presentes os 

seus requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor – artigos 2º c/c 17 e 

3º da Lei 8.078/90) e objetivos (produto e serviço – §§ 1º e 2º do artigo 3º 

da mesma lei), incide à hipótese em pauta o art. 14, caput, do citado 

diploma legal, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor 

de serviços, in casu, o requerido, caso a prestação do serviço se 

apresente defeituosa. No tocante aos danos morais, o Código de Defesa 

do Consumidor, em seu artigo 14, caput, disciplina que o fornecedor de 

serviços responderá, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação de serviços. Esse tipo de indenização, que encontra respaldo 

no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código 

Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito 

resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua 

esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, 

que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base 

no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, 

em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos 

da parte. No caso, ser processado por movimentação em conta corrente 

que não procedeu a abertura, é devido o pagamento de danos morais, 

ante a inequívoca falta de cuidado no momento da abertura de contas. 

Reconhece-se a grande dificuldade de estabelecer o valor da indenização 

por danos extrapatrimoniais. No entanto, doutrina e jurisprudência fixam 

alguns parâmetros importantes. Não se pode fixar um valor deficiente, em 

termos de satisfação da vítima e punitivo para o agente causador, bem 

como não há como ser excessivo de modo a aniquilar os bens e valores 

contrários. No caso entendo viável utilizar o parâmetro da 

proporcionalidade. Por esta razão, fixo a condenação do valor de R$ 

12.500,00 (doze mil e quinhentos reais). Deixo de enfrentar os demais 

argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir 

a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, 

este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, 

LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por 

Ercilene da Silva Campos em face de Banco Itaú S/A. para: a) Declarar 

inexistente a relação jurídica objeto de debate nos autos, referente a conta 

bancária agência 7778 Conta Corrente 12618-0. b) condenar o requerido 

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.500,00 

(doze mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a 

partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir 

do evento danoso (Súmula 54/STJ); c) Condenar o requerido pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% 

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. 

Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da 

condenação, manifestem as partes no interesse da execução da 

sentença. Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010559-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO PEREIRA DA SILVA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010559-97.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 
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por Reginaldo Pereira Da Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 27/12/2016, conforme boletim de ocorrência anexado 

(ID – 5886094) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos (ID – 

5886083/5886094). Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Manifestação da parte requerida 

(ID – 8720693), requerendo a habilitação nos autos. Conforme consta no 

(ID – 9201939), foi realizada a tentativa de conciliação entre as partes, 

restando infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na 

contestação (ID – 9455881), alega à requerida a preliminar de alteração do 

polo passivo da ação. A parte autora manifestou-se em impugnação (ID – 

10420075), reiterando os termos da exordial. Manifestações das partes 

(ID – 10720095 e 15009477), com relação ao laudo pericial. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada proposta por 

Reginaldo Pereira Da Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, a requerida suscitou em sede de contestação a 

preliminar de alteração do polo passivo da ação. Rejeito a preliminar de 

retificação do polo passivo, afirmando que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter 

sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, a 

demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). A autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim 

de Ocorrência e Boletim de Atendimento, comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

audiência de conciliação atestou que o periciado apresenta “incapacidade 

física como leve 25% em cotovelo direito”. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 27/12/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do cotovelo direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve no cotovelo direito, em um 

grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com 

que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos). Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Reginaldo 

Pereira da Silva em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais 

para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 843,75 
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(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente completa no 

colovelo direito, corrigido monetariamente data do sinistro (27/12/2016) até 

a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir 

da citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043272-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LICINEY LIMA RODRIGUES (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:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-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 1043272-91.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Antecipação 

de Tutela ajuizada por LICINEY LIMA RODRIGUES em desfavor de Energisa 

Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. Sustenta a parte autora que é 

possuidora da Unidade de Consumo 6/262393-2, ocorre que, no dia 

19/07/2018 o serviço de energia elétrica da consumidora fora suspenso, 

na ocasião havia uma única conta pendente com vencimento em 

19/06/2018. Diante dos fatos, no dia 20/07/2018 a Autora realizou um 

agendamento para pagamento da fatura no dia 23/07/2018, bem como 

solicitou o religamento imediato do serviço, conforme o protocolo de 

atendimento nº 50344265, porém, a requerida somente restabeleceu o 

serviço no dia 23/07/2018, permanecendo quatro dias sem luz. Requer, 

seja julgada procedente a presente ação, para condenar a requerida a 

pagar a importância correspondente a 15 (quinze) salários mínimos a título 

de dano moral a Autora para compensar todos transtornos causas em 

razão do corte. Deu à causa o valor de R$ 14.310,00 (quatorze mil, 

trezentos e dez reais). Decisão inicial conforme ID 17023814. Citada, a 

requerida apresentou contestação conforme ID 19325041. Impugnação 

conforme ID 20188143. Saneado o feito, conforme ID 28711583, as partes 

pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (ID 29055467 e 29111374). 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Antecipação de Tutela 

ajuizada por LICINEY LIMA RODRIGUES em desfavor de Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A, visando ser indenizada pelo fato de 

ter ficado quatro dias sem energia elétrica, sem ter sido notificada da 

suspensão do fornecimento. Pois bem. Observa-se dos autos que a parte 

autora estava inadimplente, com a conta atrasada por cerca de 30 (trinta) 

dias. Não efetuou o pagamento da conta em atraso, somente agendou o 

seu pagamento para o próximo dia útil, a saber, dia 23/07/2018, quando, 

no mesmo dia, a requerida procedeu a sua religação. Os fatos 

constitutivos do direito da autora limitar-se-iam a demonstrar a 

irregularidade no corte, demonstrando que já havia efetuado o pagamento 

da conta que deu ensejo ao corte. Todavia, a parte autora não se 

desincumbiu de comprovar o ônus probatório que lhe cabia, a fim de 

justificar a conduta supostamente ilegal da requerida, conforme dispõe o 

art. 373, I, do CPC. Art. 373. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto 

ao fato constitutivo de seu direito; Logo, não restou demonstrada qualquer 

atitude ilícita por parte da requerida, posto que a autora estava 

inadimplente há cerca de 30 (trinta dias). Nesse sentido semelhante 

julgado: APELAÇAO CÍVEL. AÇAO DE INDENIZAÇAO POR DANOS 

MORAIS. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA INADIMPLÊNCIA DO 

CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. APELO CONHECIDO E 

PROVIDO. 1. A responsabilidade civil da CEPISA ? COMPANHIA 

ENERGÉTICA DO PIAUÍ é objetiva, em razão da natureza de suas 

atividades, de forma que independe de culpa a sua responsabilização pelo 

defeito na prestação do serviço que venha a causar dano ao consumidor, 

consoante dispõe o artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 

2. No entanto, no presente caso, o corte da energia elétrica do apelado 

deu-se pelo equívoco do próprio consumidor no pagamento da fatura do 

mês de janeiro de 2004, sendo certo que este permaneceu inadimplente 

nos meses subsequentes, sem atentar para o aviso de cobrança indicado 

nas faturas seguintes. 3. Caracterizado o inadimplemento, lícita a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica porquanto a apelante agiu 

em exercício regular de direito, que não dá azo a qualquer indenização, 

nos termos do art. 188, I, do novo Código Civil. 4. Recurso conhecido e 

provido, a fim de determinar a improcedência do pedido da exordial. (TJ-PI 

- AC: 201100010002328 PI, Relator: Des. Fernando Carvalho Mendes, Data 

de Julgamento: 26/09/2012, 1a. Câmara Especializada Cível) Deixo de 

enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque 

desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 

489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao 

comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Com estes fundamentos, ante a 

ausência de provas que respaldem a sua pretensão e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a 

presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Antecipação de 

Tutela ajuizada por LICINEY LIMA RODRIGUES em desfavor de Energisa 

Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. Condeno o autor ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do 

valor da causa, cuja execução torno suspensa em razão da gratuidade 

concedida. Transitado em julgado, não havendo outros requerimentos, 

arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de estilo. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024802-46.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Manoel Santana de Souza em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 29/05/2017, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 9397532) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos (ID – 

9397531/9397532). Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme consta no (ID – 

11149008), foi realizada a tentativa de conciliação entre as partes, 

restando infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na 

contestação (ID – 11460264), alega à requerida a preliminar de alteração 

do polo passivo da ação, da carência da ação pela falta de interesse de 

agir, pela ausência do requerimento administrativo, da ausência do laudo 

do IML. A parte autora impugnou a contestação (ID – 14251949), 

reiterando os termos da exordial, bem como manifestou com relação ao 

laudo pericial. Manifestação da parte autora no (ID – 14177626), com 

relação ao laudo pericial. A decisão no (ID – 15862584), determinou a 

intimação da parte requerida para manifestar-se a respeito do laudo 

pericial, bem como deixou decorrer o prazo sem manifestação. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Manoel 

Santana de Souza em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 
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Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a 

preliminar de alteração do polo passivo da ação, da carência da ação pela 

falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento administrativo e o 

comprovante de residência em nome de terceiro. Rejeito a preliminar de 

retificação do polo passivo, afirmando que deveria constar neste a 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter 

sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, a 

demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar da ausência do requerimento administrativo, porque está juntado 

(ID – 9397532 e 14251984). IMPROCEDE a preliminar de ausência do 

Laudo do IML, pois a não elaboração de laudo pelo IML, não impede que, 

em momento posterior, seja determinado pelo juízo, ex officio ou a 

requerimento da parte, produção de prova pericial por perito médico, a fim 

de complementar o laudo ou contrapô-lo. Rejeitadas as preliminares, passo 

à análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A autora juntou na 

inicial, além da documentação de praxe, Certidão de Ocorrência e Boletim 

de Atendimento, comprovando o acidente e o atendimento médico após o 

ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de audiência de 

conciliação atestou que o periciado apresenta “incapacidade física como 

leve 10% em estrutura crânio facial”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$ 13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 29/05/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em estrutura crânio facial, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado em sessão de audiência de 

conciliação pelo perito para fins indenizatórios, restou demonstrada 

invalidez permanente leve em estrutura crânio facial, em um grau de 10% 

(dez por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma indenização 

que corresponderá a 10% (dez por cento) do valor máximo indenizável de 

100% (cem por cento), de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 

1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 1.350,00 (um mil e trezentos e 

cinquenta reais). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT movida por Manoel Santana de Souza em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 1.350,00 (um mil e trezentos reais) conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial da 

estrutura crânio facial, corrigido monetariamente data do sinistro 
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(29/05/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014736-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHEIENE BATISTA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014736-70.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Cheiene Batista Oliveira em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 04/10/2017, conforme boletim de ocorrência anexado 

(ID – 13439599) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos (ID – 

13439599/13439604/10439600/13439602/13439607/13439605). Pela 

decisão inicial foram deferidos os benefícios da justiça gratuita, designada 

audiência de conciliação e determinada a citação e intimação da parte 

requerida. Conforme consta no (ID – 15076582), foi realizada a tentativa 

de conciliação entre as partes, restando infrutífera. Na contestação (ID – 

15214958) suscitou a requerida em sede de preliminar da ausência do 

laudo do IML. A parte autora impugnou a contestação (ID – 15284647), 

reiterando os termos da exordial. Manifestação das partes com relação ao 

laudo pericial – ID. 15284655/15462144. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório – DPVAT ajuizada proposta por proposta por Cheiene Batista 

Oliveira em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

IMPROCEDE a preliminar de ausência do Laudo do IML, pois a não 

elaboração de laudo pelo IML, não impede que, em momento posterior, seja 

determinado pelo juízo, ex officio ou a requerimento da parte, produção de 

prova pericial por perito médico, a fim de complementar o laudo ou 

contrapô-lo. Rejeitada a preliminar, passo a análise do mérito. Alega o 

autor, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitado, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de Atendimento Médico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que “a 

periciada apresenta incapacidade como média (50%) em segmento da 

coluna cervical”. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 04/10/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente no segmento da coluna cervical, como se deu no 

caso em questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 

AGIR – AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU 

DA INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média no do segmento da 

coluna cervical, em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, 

o requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco 

por cento), de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º 

da Lei 6.194/74, totalizando R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos). Considerando que a parte requerente já 

recebeu administrativamente o valor R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e 

trinta e um mil reais e vinte e cinco centavos), conforme ID - 15462145, 

não resta saldo a receber, levando em consideração o grau de sua 

invalidez, informada no laudo pericial. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por 

Cheiene Batista Oliveira em face do Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, uma vez que a 

parte requerente já recebeu administrativamente o valor R$ 2.531,25 (dois 

mil e quinhentos e trinta e um mil reais e vinte e cinco centavos). Condeno 

a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, cuja 

execução ficará suspensa, se dentro de cinco anos, a contar desta 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 196 de 327



decisão o autor não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará 

prescrita, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50. Transitado em julgado, 

intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da sentença, 

apresentando a planilha de cálculo. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022215-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON NASCIMENTO DE ASSUNCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022215-51.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Cleiton Nascimento De Assunção em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave 

acidente de trânsito, ocorrido em 26/03/2017, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 9060528) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos (ID – 

9060485/9060509/9060517/9060528). Pela decisão inicial foram deferidos 

os benefícios da justiça gratuita, designada audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme consta no 

(ID – 10856535), foi realizada a tentativa de conciliação entre as partes, 

restando infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na 

contestação (ID – 10882092), alega à requerida a preliminar de alteração 

do polo passivo da ação, da carência da ação pela falta de interesse de 

agir, pela ausência do requerimento administrativo, da ausência de 

documentos indispensáveis ao processamento da demanda. Manifestação 

das partes nos (ID – 14222112/14222091), com relação ao laudo pericial. 

A parte autora impugnou a contestação (ID – 14462130), reiterando os 

termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Cleiton Nascimento De Assunção em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de 

outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação a preliminar de alteração do polo passivo da ação, 

da carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo, da ausência de documentos indispensáveis 

ao processamento da demanda. Rejeito a preliminar de retificação do polo 

passivo, afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a 

esta a função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte legítima 

para figurar no pólo passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar da ausência 

do requerimento administrativo, porque está juntado (ID – 9060209). Ainda, 

em sede de preliminar, o requerido pleiteia pela extinção do processo sem 

julgamento do mérito, sustentando que a parte autora não instruiu a inicial 

com os documentos essenciais à propositura da ação. Estabelece o artigo 

5º, § 1º, alínea “a”, da Lei nº 6.194/74, in verbis: “Art. 5º - O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 

1 o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor 

vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos 

beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a 

liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes 

documentos: (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007). a) certidão de 

óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de 

qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada pela Lei nº 

8.441, de 1992)” No caso dos autos, constata-se que, num juízo de 

cognição sumária, o autor logrou êxito em comprovar tanto o acidente, 

quanto o dano dele decorrente, satisfazendo as exigências estabelecidas 

no artigo acima explicitado. Assim, IMPROCEDE a preliminar de inépcia da 

inicial, pela ausência de documentação imprescindível, sendo imperioso 

destacar que a suficiência dos documentos acostados para a 

comprovação do direito ora pretendido se confundem com o mérito da 

ação, razão pela qual com ele será apreciado. Rejeitadas as preliminares, 

passo à análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu 

acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo 

indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A autora 

juntou na inicial, além da documentação de praxe, Certidão de Ocorrência 

e Boletim de Atendimento, comprovando o acidente e o atendimento 

médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

audiência de conciliação atestou que o periciado apresenta “incapacidade 

física como leve 10% em estrutura crânio facial”. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 
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seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$ 13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 26/03/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em estrutura crânio facial, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado em sessão de audiência de 

conciliação pelo perito para fins indenizatórios, restou demonstrada 

invalidez permanente leve em estrutura crânio facial, em um grau de 10% 

(dez por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma indenização 

que corresponderá a 10% (dez por cento) do valor máximo indenizável de 

100% (cem por cento), de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 

1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 1.350,00 (um mil e trezentos e 

cinquenta reais). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT movida por Cleiton Nascimento De Assunção em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 1.350,00 (um mil e trezentos reais) conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial da 

estrutura crânio facial, corrigido monetariamente data do sinistro 

(26/03/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019176-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLUCE DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

T. C. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Unimed Vale do Sepotuba (REQUERIDO)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT1708-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1019176-12.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reparação por Danos Morais ajuizada por Theo 

Costa Poder representado por Vanderluce da Costa Silva em desfavor de 

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e Unimed Vale do 

Sepotuba, com pedido de tutela de urgência, para que a requerida 

autorize/custeie a disponibilização de serviços de home care, conforme 

solicitação médica. O autor juntou manifestação no ID 29676716, 

informando do falecimento do titular, requerendo a extinção do processo. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido Theo Costa 

Poder representado por Vanderluce da Costa Silva ajuizou Ação de 

Reparação por Danos Morais em face de Unimed Cuiabá Cooperativa de 

Trabalho Médico e Unimed Vale do Sepotuba. O art. 485, do Código de 

Processo Civil, regula as hipóteses de extinção do feito sem julgamento do 

mérito, a saber: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I – indeferir 

a petição inicial; II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano 

por negligência das partes; III – por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

IV – verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo; V – reconhecer a 

existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; VI – 

verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual; VII – 

colher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o 

juízo arbitral reconhecer a sua competência; VIII – homologar a desistência 

da ação; IX – em caso de morte da parte, a ação for considerada 

intransmissível por disposição legal; e X – nos demais casos prescritos 

neste Código. Compulsando os presentes autos, verifica-se que a parte 

autora pugnou pela extinção do processo, visto que a intenção do autor 

era buscar a concessão de Home Care para o tratamento do menor, além 

de danos morais, pugnando pela extinção do feito, sem julgamento do 

mérito. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA 

CONCEDIDA E CONFIRMADA EM SENTENÇA. FALECIMENTO DA PARTE 

AUTORA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

PROCLAMADA PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PERSONALÍSSIMO. 

MEDICAMENTO ONCOLÓGICO FORNECIDO POR PLANO DE SAÚDE A SEU 

BENEFICIÁRIO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. O pleito relativo ao fornecimento 

do medicamento oncológico direcionado a plano de saúde constitui direito 

personalíssimo do beneficiário, não se admitindo, assim, a sucessão 

processual pelo falecimento do doente no curso da demanda. 2. Somente 

se admitiria a sucessão do polo ativo da ação se o litígio versasse sobre o 

reembolso de valor correspondente ao custeio da medicação utilizada pelo 

beneficiário do plano, quando, então, transmudar-se-ia sua natureza 

jurídica em direito obrigacional. 3. Ocorrido o falecimento da demandante, 

ainda que se tenha submetido a todo o tratamento com a medicação 

oncológica fornecida por força da decisão antecipatória de tutela 

confirmada por sentença, não mais persiste o interesse recursal do plano 

de saúde de ver julgado seu recurso de apelação, sobretudo quando não 

recorreu da parte da sentença que o condenou ao pagamento dos ônus 

de sucumbência, porquanto ausente o binômio necessidade-utilidade do 

provimento jurisdicional. 4. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 
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1475871 RS 2011/0181619-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, Data de Julgamento: 03/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 13/03/2015) Assim, nos termos do art. 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do 

mérito. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais. P.R.I.C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010494-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-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 1010494-34.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Indenizatória de Danos Morais ajuizada por José Carlos 

da Silva em desfavor de Banco do Brasil S/A. Sustenta a parte autora que 

é cliente do banco requerido e é beneficiário do Estado do Mato Grosso 

para tratamento médico pelo SUS no Estado de São Paulo, além de ser 

beneficiário do INSS, percebendo renda mensal de um salário. Afirma que 

no 11/09/2015 foi debitado em sua conta, sem sua autorização, o valor de 

R$428,44 referente a cartão de crédito e o valor de R$247,50 referente à 

taxa de ordem bancária. Por fim, requer a condenação do requerido ao 

pagamento de indenização por danos morais diante dos danos sofridos 

por conta da impossibilidade da utilização de seu benefício em sua 

integralidade. Deu a causa o valor de o valor de R$ 19.960,00 (dezenove 

mil, novecentos e sessenta reais ). Citada, a requerida apresentou 

contestação conforme ID 20789168. Impugnação à Contestação conforme 

ID 20976903. O processo foi saneado conforme ID 28973929, facultando 

as partes manifestarem acerca da necessidade da produção de provas, 

tendo ambas pugnado pelo julgamento antecipado da lide (ID 29413588 e 

30254965). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação Indenizatória de Danos Morais ajuizada por 

José Carlos da Silva em desfavor de Banco do Brasil S/A. visando a 

condenação do requerido em danos morais, ante a descontos indevidos 

realizados em sua conta corrente. Constata-se que parte requerida 

debitou em sua conta, sem sua autorização, o valor de R$428,44 referente 

a cartão de crédito e o valor de R$247,50 referente à taxa de ordem 

bancária. A parte autora não reconhece a dívida em relação à taxa de 

ordem bancária e não autorizou o débito em conta do Cartão de Crédito. 

Embora os requeridos afirmem que o débito é licito, não conseguiu 

comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do 

direito do autor, conforme lhe faculta o artigo 373, II, do CPC, não 

apresentando qualquer prova que alterasse a versão da autora. Imperioso 

ressaltar que existe entre as partes típica relação de consumo, 

enquadrando-se a autora no conceito de consumidor, previsto no art. 2º 

do CDC, segundo o qual “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” e a requerida 

no conceito de fornecedor, nos termos do art. 3º, caput, §§ 1 º e 2º do 

mesmo Diploma. Por essa razão, torna-se indispensável a aplicação ao 

caso concreto das normas constantes no Código Consumerista. Sendo a 

relação estabelecida entre as partes a de consumo, pois presentes os 

seus requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor – artigos 2º c/c 17 e 

3º da Lei 8.078/90) e objetivos (produto e serviço – §§ 1º e 2º do artigo 3º 

da mesma lei), incide à hipótese em pauta o art. 14, caput, do citado 

diploma legal, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor 

de serviços, in casu, o requerido, caso a prestação do serviço se 

apresente defeituosa. No tocante aos danos morais, o Código de Defesa 

do Consumidor, em seu artigo 14, caput, disciplina que o fornecedor de 

serviços responderá, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação de serviços. Esse tipo de indenização, que encontra respaldo 

no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código 

Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito 

resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua 

esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, 

que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base 

no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, 

em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos 

da parte. No caso, por ser cobrado de valor por divida inexistente, é 

devido o pagamento de danos morais. Reconhece-se a grande dificuldade 

de estabelecer o valor da indenização por danos extrapatrimoniais. No 

entanto, doutrina e jurisprudência fixam alguns parâmetros importantes. 

Não se pode fixar um valor deficiente, em termos de satisfação da vítima e 

punitivo para o agente causador, bem como não há como ser excessivo 

de modo a aniquilar os bens e valores contrários. No caso entendo viável 

utilizar o parâmetro da proporcionalidade. Por esta razão, fixo a 

condenação do valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Deixo 

de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque 

desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 

489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao 

comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 

487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação 

Indenizatória de Danos Morais ajuizada por José Carlos da Silva em 

desfavor de Banco do Brasil S/A.para: a) condenar o requerido ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis 

mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir 

da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do 

evento danoso (Súmula 54/STJ); b) Condenar o requerido pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Transitado em 

julgado, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, 

manifestem as partes no interesse da execução da sentença. Deixo de 

atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando que 

o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de 

cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035719-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. F. D. M. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA FELIX DE MELO OAB - 029.440.291-85 (REPRESENTANTE)

JEFERSON VANDERLEI GEISS OAB - MT16818-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA 

INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUZIA FELIX GONCALVES OAB - MT17280/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1035719-56.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais decorrentes de Ato 

Ilícito ajuizada por Enry Benjamim Felix de Melo Campos representado por 

Andrea Felix de Melo em desfavor de LACIC – Laboratório de 

Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Centro Oeste Ltda.. As 

partes formularam acordo conforme documento ID 28857701 e 28857702, 

requerendo a extinção do mesmo. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO, para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado entre as partes conforme ID 

28857701 e 28857702, via do qual compuseram para colocar fim ao litígio. 

JULGO EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios uma vez que o acordo homologado já dispôs sobre o tema. 

Expeça-se o competente alvará para levantamento, no caso de pagamento 

voluntario pelas partes. Considerando que as partes renunciaram o prazo 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de estilo. 

P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005045-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL LAPINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))
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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))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005045-32.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Ezequiel Lapinski de Carvalho em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 21/04/2017, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 11995389) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos (ID – 

11995389/11995408/11999552/11995430/11995193/11995510). Pela 

decisão inicial foram deferidos os benefícios da justiça gratuita, designada 

audiência de conciliação e determinada a citação e intimação da parte 

requerida. Manifestação da parte requerida (ID- 12987253), requerendo a 

habilitação nos autos. Manifestação da parte autora (ID. 13116466), 

juntando comprovantes de gastos médicos. Conforme consta no (ID – 

13350642), foi realizada a tentativa de conciliação entre as partes, 

restando infrutífera, bem como foi juntado laudo pericial. Na contestação 

(ID – 13642973) suscitou a requerida em sede de preliminar da 

necessidade de alteração do polo passivo da ação, da ausência de 

interesse processual ante o pagamento na sede administrativa. A parte 

autora impugnou a contestação (ID – 15176380), reiterando os termos da 

exordial. Manifestação da parte requerida com relação ao laudo pericial (ID 

– 15347809). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT 

ajuizada proposta por Ezequiel Lapinski de Carvalho em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de 

outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Alega o autor, em síntese, que sofreu 

acidente de transito, restando parcialmente incapacitado, requerendo 

indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor 

juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, 

Protocolo de Atendimento Médico, comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de conciliação atestou que “o periciado apresenta incapacidade 

como intensa (75%) em punho esquerdo e leve (25%) em lesão 

neurológica”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 21/04/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente no punho esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável e para o lesão neurológica, o percentual 

incidente será de até 100% (cem por cento) do valor máximo indenizável.. 

Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO DE 

CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa em punho esquerdo, em 

um grau de 75% (setenta e cinco por cento) e, leve em lesão neurológica 

em um grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), 

equivalente a R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte 

e cinco centavos) e 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

indenizável de 100% (cem por cento), equivalente a 3.375,00 (três mil e 

trezentos e setenta e cinco reais) de acordo com que preceitua o inc. II do 

paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 5.062,50 (cinco mil 

e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Considerando que a parte 

requerente já recebeu administrativamente o valor R$ 3.037,50 (cento e 

vinte e quatro reais e setenta e oito centavos), conforme ID – 15347809 

resta um saldo a receber equivalente a R$ 2.868,75 (dois mil oitocentos e 

sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos). DO REEMBOLSO DAS 

DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) O 

reembolso de despesas médico-hospitalares está regulamentado pelo 

inciso III, e §§ 2º e 3º do artigo 3º da Lei nº. 6.194/74 e está condicionado 

à mera comprovação do acidente e das despesas efetuadas pela vítima 

com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente, nos 

termos do art. 5º, § 1º, "b", da Lei nº 6.194/74. No caso dos autos, com 

base nos documentos acostados, a requerente faz jus a cobertura pelo 

valor gasto a título de despesas médicas e suplementares, devidamente 

comprovados ID – 13116536, no valor de R$ 673,70 (seiscentos e setenta 

e três reais e setenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a 

partir da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Ezequiel Lapinski de Carvalho em face 

de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condenar a requerida: a) ao 
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pagamento do valor de R$ 2.868,75 (dois mil oitocentos e sessenta e oito 

reais e setenta e cinco centavos) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente parcial do punho esquerdo e lesão 

neurológica, corrigido monetariamente data do sinistro (21/04/2017) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento do valor de R$ 673,70 (seiscentos e setenta e 

três reais e setenta centavos) por restituição com despesas médicas e 

suplementares (DAMS), corrigido monetariamente desde o efetivo 

desembolso, até a data do efetivo pagamento, devendo ser utilizado o 

índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), a partir 

da citação; c) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1025357-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON SIQUEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SUTILO MARTINS OAB - MT0013182A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1025357-63.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Liquidação pelo Procedimento Comum ajuizada por 

Jefferson Siqueira de Souza em desfavor de Ympactus Comercial S/A. 

Aduz a parte autora, em síntese, adquiriu Requerente adquiriu 25 (cinco) 

contas no plano “AdCentral”. Ademais, o requerente recebeu a quantia de 

R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais. Portanto, teve um prejuízo no 

montante de R$ 26.890,00 (vinte seis mil, oitocentos e noventa reais). 

Alega ser beneficiária de sentença genérica proferida em ação civil 

pública para proteção de interesses individuais e homogêneos, que 

culminou na condenação da apelada à devolução de todos os valores 

recebidos a título de fundo de caução retornável e de kit contendo o 

produto VoIP 99 Telexfree aos partners e divulgadores a ela associados 

que tiveram prejuízo. Apesar disso, alegou a autora não possuir mais 

acesso ao portal da requerida, impedindo o acesso aos dados 

necessários à liquidação de sentença, como os valores que pagou, 

recebeu e as ativações realizadas. Requer o julgamento procedente da 

ação para que seja prolatada sentença fixando o ‘quantum debeatur’, de 

forma a permitir o início da execução forçada, devendo ser levado em 

consideração a correção monetária e juros fixados nos autos da ação civil 

pública. Deu à causa o valor de R$ 52.113,50 (cinquenta e dois mil, cento 

e treze reais e cinquenta centavos). Decisão inicial conforme ID 9966132, 

que concedeu a antecipação de tutela determinando que o requerido 

apresentasse os documentos solicitados pela autora. Citado (ID 

18808789), o requerido quedou-se inerte, não apresentando resposta nos 

autos, tampouco os documentos solicitados (ID 20254055) Instado a se 

manifestar, o autor pugnou pela decretação da revelia e o julgamento da 

lide (ID 20478948). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Liquidação pelo Procedimento Comum 

ajuizada por Jefferson Siqueira de Souza em desfavor de Ympactus 

Comercial S/A. Cuidou o autor de demonstrar a contratação que o 

vinculava à requerida e o faz integrar o rol dos consumidores 

beneficiados pela sentença liquidanda, desincumbindo-se, assim, do ônus 

que lhe competia a teor do artigo 373, I, do CPC. A par disso, a liquidação 

da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública 

0800224-44.2013.8.01.0001, que declarou a nulidade dos contratos e 

determinou a devolução dos valores envolvidos, exige, além da 

demonstração do vínculo, a comprovação de investimento feito pela parte 

autora. Na espécie, o autor alega ter realizado investimento total de R$ 

30.290,00 (trinta mil duzentos e noventa reais) e que recebeu apenas a 

devolução de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) , afirmando que 

em razão do fechamento do site da empresa requerida, todos os dados 

referentes aos valores investidos foram bloqueados, inviabilizando assim 

qualquer consulta a investimentos efetuados. Afinal, de acordo com a 

Teoria da Distribuição Dinâmica do ônus da prova, pode o Magistrado 

atribuir o ônus da prova de modo diverso, diante de peculiaridades da 

causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade da parte 

de cumprir o encargo, nos termos do caput do art. 373 do CPC. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA COLETIVA ÔNUS DA PROVA ART. 373, § 1º, CPC 

DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBANTE COMPROVAÇÃO DO 

FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL DIFICULDADE EXCESSIVA 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É sabido que a distribuição do ônus 

da prova, em regra, é estática, admitindo-se, excepcionalmente, que o 

ônus seja invertido, de forma a atribuí-lo àquele que, no caso concreto, 

tem condições de suportá-lo. Contudo, o art. 373, § 1º, do CPC, autoriza a 

distribuição dinâmica do ônus da prova. 2. O § 1o do supracitado 

dispositivo legal, dispõe que 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 . 3. O caso em comento, se 

amolda perfeitamente ao disposto no citado § 1º do art. 373 do CPC, uma 

vez que se revela excessiva a dificuldade da parte autora, ora agravante, 

de se desincumbir do ônus de comprovar a existência da relação havida 

entre as partes, por meio de documentos hábeis, bem como discriminar os 

valores pagos e recebidos, ou que deveria receber, em decorrência do 

contrato firmado com a empresa agravada. Contudo, tais informações 

podem ser prontamente obtidas e fornecidas pela empresa 

requerida/agravada. 4. É fato notório que o endereço eletrônico 

www.telexfree.com.br, após a suspensão das atividades da empresa 

não foi restabelecido, o que impossibilita os contratantes/divulgadores de 

terem acesso os dados das transações efetivadas. 5. Revela-se, 

portanto, imperiosa a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 373, § 

1º, do CPC, devendo ser determinada a exibição dos documentos 

requeridos na exordial da presente ação de liquidação de sentença, 

devendo os mesmos ser apresentados no prazo para apresentação da 

peça contestatória. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: 

Agravo de Instrumento, 012189000610, Relator: ÁLVARO MANOEL 

ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA 

RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 

09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 17/10/2018) ACÓRDÃO 

EMENTA: PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL LIQUIDAÇÃO IMPRÓPRIA 

SENTENÇA COLETIVA PIRÂMIDE FINANCEIRA LEGITIMIDADE ATIVA AD 

CAUSAM COMPROVADA PROVAS MÍNIMAS SUFICIENTES INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA CABÍVEL PRECEDENTES DO TJES RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A parte autora 

preencheu minimamente os requisitos para o regular processamento do 

pedido de liquidação de sentença coletiva, porque trouxe os elementos 

que tinham a disposição para demonstrar a sua pertinência subjetiva com 

a relação jurídica base decidida nos autos da ação coletiva n. 

0800224-44.2013.8.01.0001, notadamente o comprovante de depósito na 

conta de titularidade da Ympactus Comercial Ltda. (Telexfree). 2. O 

negócio jurídico entabulado pelas partes se notabilizou no país inteiro 

como uma pirâmide financeira que terminou com a alegação de prejuízo 

por parte das pessoas físicas que se uniram na base piramidal. Portanto, é 

de se presumir que a apelada não forneça administrativamente as 

informações pleiteadas pelos interessados que outrora realizaram aportes 

financeiros no negócio. 3. (¿) No caso, as provas necessárias para o 

processamento da liquidação da sentença se encontram hospedadas em 

ambiente virtual indisponível ao livre acesso público, de modo que apenas 

a empresa recorrida possui a disponibilidade de apresentá-las em juízo, o 

que deverá ser efetuado, em respeito aos princípios da lealdade, da bo -fé 

e da cooperação processual, elencados nos arts. 5º e 6º do Código de 

Processo Civil, até mesmo porque o agravante não pode ser prejudicado 

por um fardo do qual não pode se eximir. 4) Como a empresa é a única 

detentora do controle detalhado das informações e documentos 

necessários para o processamento da liquidação de sentença, 
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relacionados à suposta existência de uma relação contratual entre as 

partes e aos investimentos que teriam sido feitos pelo recorrente, 

recomenda-se a inversão do ônus da prova, já que o autor não detém 

condições de produzir a prova do fato constitutivo de seu direito e a parte 

contrária possui a capacidade para tanto, nos termos do art. 373, § 1º, do 

Código de Processo Civil (TJES; AI 0010638-22.2018.8.08.0048; Terceira 

Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 

02/10/2018; DJES 11/10/2018). 4. A inversão do ônus da prova a fim de 

determinar a juntada da documentação pleiteada pela parte autora na 

petição inicial não significa, necessariamente, a procedência da pretensão 

autoral, na medida em que ao longo da instrução processual os meios de 

prova poderão/deverão ser produzidos pelas partes interessadas. 5. 

Recurso conhecido e provido.(TJES, Classe: Apelação, 012170138965, 

Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no 

Diário: 14/02/2019) EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA. ELEXFREE. EXTINÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. 

ANULAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. APELO 

CONHECIDO E PROVIDO. I - O próprio Juízo originário do título executivo 

(Acre) reconhece a necessidade de que a Telexfree mantenha esses 

dados disponíveis, em claro reconhecimento da dificuldade de acesso de 

muitos daqueles que buscavam seu direito, eis que comum não guardarem 

comprovantes de recibos e etc., cabendo destacar que a necessidade de 

acesso a uma diversidade de dados, entre eles, além dos valores 

investidos, valores recebidos e retidos, data de ingresso, quantidade de 

contas Voip ativas, entre outros. II - Não obstante a ordem judicial, a 

Telexfree não mantém ativo seu sítio eletrônico, como verificado por este 

Relator em consulta à internet, a revelar clara dificuldade de acesso à 

informações pelos interessados, devendo ser considerado que, como 

cediço, a Empresa encerrou suas atividades, não se viabilizando, também, 

a busca física por informações. III - As informações e documentos 

necessários para a prova do vínculo negocial e do dano imposto, sempre 

estiveram adstritas ao acesso à página da internet, que mesmo diante de 

determinação judicial encontra-se indisponível, restando configurada a 

impossibilidade de acesso às informações por aqueles que se dizem 

lesados pela Telexfree, a fazer jus, à ordem de inversão do ônus probante 

e exibição das informações pretendidas pelo Autor-Apelante, sob pena de 

a negativa figurar com verdadeiro obstáculo ao acesso à Justiça frente a 

realidade do caso concreto. IV -Nessa perspectiva a dificuldade da Parte 

exequente em provar seu direito atrai para o caso concreto a chamada 

distribuição dinâmica das provas, que encontra azo no § 1º, do artigo 373, 

do NCPC. Precedentes. V - Sentença anulada. Recurso conhecido e 

provido. (TJES, Classe: Apelação, 012170136324, Relator: JORGE 

HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE 

SOUZA LYRIO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de 

Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 19/12/2018) A meu 

ver, em sendo o caso de comprovada impossibilidade de acesso integral 

aos documentos que comprovam os valores que envolveram a relação 

jurídica havida entre as partes, afigura-se possível o pedido de sua 

exibição pela parte autora, feito na própria peça inaugural, com base no 

disposto no artigo 396 c/c 399, III do Código de Processo Civil, e deferido 

em antecipação de tutela. Pode, assim, o juiz ordenar que a parte exiba 

documento ou coisa que se ache em seu poder, não se admitindo recusa 

quando o referido documento, por seu conteúdo, for comum às partes. 

Ocorre que, no caso em apreço, embora deferido o pedido do autor e 

descumprida a ordem judicial pela requerida, há que se considerar as 

consequência da inércia desta decretando a sua REVELIA. Dispõe o art. 

400 do CPC o seguinte: "Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como 

verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte 

pretendia provar se: I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer 

nenhuma declaração no prazo do art. 398 ; II - a recusa for havida por 

ilegítima. Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas 

indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o 

documento seja exibido."(g.n.) Bem se vê que, não exibido o documento 

ou feita qualquer declaração no prazo concedido, o juiz admitirá como 

verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte 

pretendia provar. Outrossim, o art. 510 do CPC preconiza que na 

liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação 

de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não 

possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial. Com efeito, o fato de o autor não ter 

instruído o feito com prova do montante investido, por si só, não enseja a 

improcedência do pedido. A par disso, a norma do art. 400 do CPC 

comanda a admissão de veracidade aos fatos que a parte pretendia 

comprovar, por meio do documento que o requerido deixou de exibir no 

prazo que lhe foi concedido. Ora," in casu ", não há duvidas quanto à 

ordem de exibição da documentação, apta a revelar o montante investido 

pelo autor na negociação havida com a requerida, bem como é inequívoca 

a omissão desta no cumprimento da diligência, conforme certidão ID 

23753495. De consequência, embora ausente a prova documental acerca 

dos valores investidos pelo autor, uma vez descumprida, pela requerida, a 

ordem para apresentação dos demonstrativos financeiros do negócio 

jurídico celebrado entre as partes, ou, subsidiariamente, do link de acesso 

para o escritório virtual, onde constam as referidas informações, aplica-se 

o disposto no art. 400, I, do CPC. Assim, tomo como verdadeiro o fato que, 

por meio do documento não exibido o autor pretendia provar, qual seja: o 

valor investido no negócio, tornando liquido o" quantum debeatur ". Deixo 

de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque 

desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 

489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao 

comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 

487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Liquidação pelo 

Procedimento Comum ajuizada por Jefferson Siqueira de Souza em 

desfavor de Ympactus Comercial S/A para reconhecer como crédito do 

autor, junto à ré, a importância de R$ 26.890,00 (vinte seis mil, oitocentos e 

noventa reais, que deverá ser acrescida de correção monetária, pelos 

índices do INPC, a partir do desembolso e juros de mora de 1% a contar da 

citação. Condeno a parte requerida ao pagamento de custas processuais 

e honorários advocatícios que fixo em 12% do valor da condenação. 

Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da 

condenação, manifestem as partes no interesse da execução da 

sentença. Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017730-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS TEODORO JOSE HUGUENEY IRIGARAY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS TAVARES TRANNIN OAB - MT0018802A (ADVOGADO(A))

ANTONIO LOPES DA COSTA OAB - MT0008864A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017730-42.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reembolso de Valores c/c Indenização por Danos 

Morais ajuizada por Carlos Teodoro José Hugueney Irigaray em face de 

Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico. Consta na inicial que o 

autor possui plano de saúde familiar firmado com a requerida, sempre 

adimplindo fielmente suas obrigações contratuais, qual seja o pagamento 

das faturas mensais. Afirma que seu filho João Venâncio Irigaray é 

usuário de cocaína (CID 10 F 14.2), e necessitou de internação em clínica 

ou estabelecimento para dependentes químicos, contudo, devido à 

ausência de rede credenciada, internou na Órion – Centro de Tratamento 

de Dependentes Químicos, pelo período pelo período de 120 dias, iniciando 

em 13/05/2015 e findando-se em 10/09/2015. Pelos serviços prestados, o 

requerente arcou com o valor de R$ 9.350,00 (nove mil trezentos e 

cinquenta reais) pagos no dia 13/05/2015. Após o término do tratamento, o 

filho do requerente retornou a esta capital, onde sofreu nova recaída e 

necessitou de nova internação. O dependente, inclusive, foi alvo de Termo 

de Circunstanciado de Ocorrência 1755/2015, por posse de drogas, que 

ensejou no Processo nº 111211 (Numeração Única: 4734- 97.2015.811. 

0062). Desta vez, visando um tratamento diferenciado que pusesse fim ao 

vício, o requerente encaminhou seu filho para o Centro de Reabilitação 

Vida Livre em 08/10/2015, também na cidade de São Paulo, onde 

permaneceu pelo período de 120 (cento e vinte) dias a um custo de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Em virtude dos pagamentos supramencionados, 
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o requerente solicitou o reembolso para a requerida, realizadas 

respectivamente em 03/06/2015 e 04/01/2016, contudo, a Unimed Cuiabá 

se manteve inerte. Diante disso, requer o julgamento procedente da ação a 

fim de que a requerida seja compelida a proceder o reembolso das 

despesas no valor de R$ 19.350,00 (dezenove mil trezentos e cinquenta 

reais), indenizando a autora pelos danos morais sofridos em R$ 10.000,00 

(dez mil reais). Deu à causa o valor de R$ 29.350,00 (vinte nove mil 

trezentos e cinquenta reais). O requerido apresentou contestação 

conforme ID 11858582, acompanhado de documentos. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação conforme ID 14540096. O feito foi 

saneado conforme ID 28720768, tendo as partes pugnado pelo julgamento 

antecipado da lide (ID 28804409 e 29276306). Os autos vieram conclusos. 

É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Obrigação de 

Fazer c/c Reparação por Danos Morais ajuizada por Ronaldo Pio Bispo de 

Souza em desfavor de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico. 

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Pois bem. A relação jurídica deduzida nos autos é de natureza 

consumerista, aplicando-se, portanto, as normas inseridas na Lei nº 

8.078/90 que estabelecem a responsabilidade objetiva ao fornecedor de 

produtos e serviços, isento somente se provar que não houve a falha ou a 

mesma se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso, 

também incidem os dispositivos da Lei nº 9.656/98, que regulamentam os 

planos e seguros privados de assistência à saúde. Ademais, o Código de 

Defesa do Consumidor é aplicável às relações envolvendo plano de 

saúde, na forma da súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça, que assim 

dispõe: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de 

plano de saúde”. A controvérsia cinge-se sobre a eventual falha na 

prestação de serviço praticada pela empresa requerida, ao não 

reembolsar integralmente o valor despendido pela autora com o tratamento 

realizado. No caso presente, em que pese a gravidade do quadro clínico 

do filho da autora, esta optou por realizar o tratamento de desintoxicação 

em clínica que sabia não ser credenciado pelo seu plano. A conduta da 

Ré, em negar o reembolso, encontra respaldo legal no artigo 12, inciso VI, 

da Lei nº 9.656/1998, a qual dispõe sobre planos e seguros privados de 

assistência à saúde, in verbis: Art. 12. São facultadas a oferta, a 

contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do 

art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste 

artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no 

plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências 

mínimas: (...) VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam 

o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nos limites das obrigações 

contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à 

saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a 

utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou 

referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de 

serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, 

pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação 

adequada. Embora a parte autora tenha, em sua inicial, afirmado e provado 

pelos recibos e documentos, tratar-se de caso de necessidade de 

internação de dependente químico, não pode a requerida ser 

responsabilizada por despesas em estabelecimento que não faz parte de 

sua rede credenciada, eis que inexiste elemento a evidenciar ausência de 

disponibilidade na rede credenciada da parte requerida, tanto que foi 

buscar local em São Paulo para internar seu filho, não acostando qualquer 

negativa no atendimento por parte da requerida. No caso dos autos, a 

parte autora preteriu, por sua conta e risco, as clinicas e profissionais 

constantes da rede credenciada, tendo optado por financiar o tratamento 

em clinica de sua escolha, não sendo crível que pretenda repassar ao 

plano o custo integral de tal escolha. Do mesmo modo, seria devido o 

reembolso total das despesas médicas, se o plano de saúde não 

dispusesse de especialista na rede de atendimento. O que também não foi 

o caso dos autos, não tendo, tampouco, comprovado o mencionado 

requerimento. Cumpre salientar que, apesar da responsabilidade do 

prestador de serviço ser objetiva, cabe ao consumidor comprovar a 

ocorrência do fato, dano e nexo causal, destacando-se que, em que pese 

ser presumidamente vulnerável, não há como se afastar a necessidade de 

produzir prova mínima quanto aos fatos que alega, conforme dispõe o art. 

373, I do CPC/2015, ainda que dependente de complementação no curso 

do processo. A cláusula IX do contrato firmado entre as partes preconiza 

acerca do atendimento fora da área de atuação e indica que a requerida 

somente estaria obrigada a arcar com os custos semelhantes aos 

previstos em suas tabelas. A mesma cláusula não prevê internações ou 

cirurgias em hospitais que utilizem tabela própria. É cediço que vigora nas 

relações contratuais, o princípio da pacta sunt servanda, segundo o qual 

estabelece que o contrato faz lei entre as partes que, apesar deste ter 

sido relativizada pelo CDC, continua em plena vigência. O Código de 

Defesa do Consumidor tem que coexistir em harmonia com os princípios 

contratuais, de forma que a sua incidência não gere onerosidade 

excessiva a uma das partes, já que os contratos são realizados, em geral, 

diante da boa-fé dos contratantes. Nesse sentido a jurisprudência: 

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO 

CONCESSIVA DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES – NÃO PREVISÃO 

NO CONTRATO ENTRE SEGURADO E SEGURADOR – OBSERVÂNCIA DA 

PACTA SUNT SERVANDA – RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME – 

1. É valido aclarar para a importância do equilíbrio que deve existir entre o 

princípio da Pacta Sunt Servanda e as prescrições do Código de Defesa 

do Consumidor. Clara é, nos dias atuais, a importância do Diploma legal 

Consumerista, posto proteger a figura do consumidor, na maior parte das 

vezes hipossuficiente, contra os abusos advindos dos negócios jurídicos 

realizados com as empresas. Todavia, o paradigma de que os 

Contratos/Acordos devem ser cumpridos não perde sua validade. Do 

contrário: observada a boa-fé dos contratantes e a razoabilidade das 

cláusulas contratuais, a avença deve ser cumprida em sua integralidade. 

2. É justamente o que ocorre no caso em tela: é comum, dentro dos 

contratos de Plano de Saúde, existirem uma série de categorias, níveis, 

onde cada qual dá cobertura a um determinado número de serviços 

especificados, excluindo outros, e, por isso, apresentando valores 

diferentes, posto acarretarem gastos diferentes para a Seguradora. Na 

presente lide, fica claro que o Contrato excluiu os serviços de hemodiálise 

e diálise peritonial, não podendo, destarte, a Agravante requerer cobertura 

de serviço da qual não contratou inicialmente. É nítida a prevalência, então, 

da Pacta Sunt Servanda, já que, o contrato, realizado de boa-fé, foi claro 

ao excluir os serviços acima referidos, não podendo, assim, serem 

cobrados, o que acarretaria excessiva onerosidade para uma das partes, 

no caso a ora Agravada. 3. Recurso improvido à unanimidade”. (TJPE – 

AgRg 101137-8/01 – Rel. Des. Bartolomeu Bueno de Freitas Morais – DJPE 

15.01.2004) Assim, todas as cláusulas e condições convencionadas no 

contrato haverão de ser seguidas pelas partes, devendo estas cumpri-las 

de forma mais fiel possível. É certo que a requerida não está obrigada a 

cobrir um serviço, o qual não foi contratado inicialmente, mas também esta 

não pode se furtar a cumprir a sua obrigação contratual. No entanto, 

entendo que a requerida deverá efetuar o reembolso dos gastos 

realizados pelo autor, se responsabilizando pelas despesas até o limite 

previsto expressamente em contrato, segundo a tabela pactuada. 

Importante ressaltar que a Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre planos de 

saúde, estabelece no artigo 12 a possibilidade de limitação da cobertura 

assistencial, prevendo, mesmo nos casos de urgência e emergência, que 

o reembolso das despesas seja efetuado dentro dos limites contratuais, e 

segundo a relação de preços de serviços médicos e hospitalares 

praticados pelo respectivo plano, senão vejamos: “Art. 12. São facultadas 

a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I 

e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a 

IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura 

definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes 

exigências mínimas: (...) VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de 

que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nos limites das 

obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com 

assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não 

for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados 

ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços 

de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, 

pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação 

adequada;” Destaco também que não há ofensa ao CDC, vez que as 

cláusulas que implicam limitação ao direito dos usuários foram 

expressamente consignadas no contrato em questão, conforme artigo 54 

da Lei nº 8.078/90. O fato de haver contrato de adesão, por si só, não 

permite ao Judiciário subverter as cláusulas contratuais ou, ainda, 

considerá-las imprestáveis. O autor ao contratar, aceitou a limitação, 

submetendo-se a ela voluntariamente, pois é consabido que a liberdade de 

contratar está veementemente fundada no princípio da autonomia da 

vontade, pois consiste no poder de ajustar livremente como melhor lhe 
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agradar, mediante acordo de vontades, os contratos que atinjam o fim 

colimado. Assim, a meu sentir, não houve qualquer ato ilícito por parte da 

requerida ao negar a cobertura integral em clinica não credenciada, pois 

garantido está, como já dito alhures, o reembolso das despesas efetuadas 

pelo autor, no limite do contrato firmado, levando-se em consideração que 

os serviços médico-hospitalares foram prestados fora da área de atuação 

do plano de saúde. Nesse sentido a Jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – DESPESAS MÉDICAS E 

HOSPITALARES - PLANO DE SAÚDE - CUSTEIO DE TRATAMENTO EM 

HOSPITAL QUE NÃO FAZ PARTE DA RELAÇÃO DE CREDENCIADOS – 

SITUAÇÃO DE URGÊNCIA QUE AUTORIZA INTERVENÇÃO IMEDIATA EM 

NOSOCÔMIO NÃO CONVENIADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

INVERSÂO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ficando comprovado que o quadro 

clínico apresentado pelo paciente configurava situação de urgência, 

perfeitamente possível a realização de intervenção cirúrgica por 

nosocômio não conveniado, fazendo o paciente jus ao reembolso das 

despesas hospitalares realizadas em hospital não conveniado ao plano de 

saúde. 2. O descumprimento contratual por si só não enseja indenização 

por danos morais”(TJMT - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Apelação nº. 

0008739-58.2009.8.11.0003 – Rondonópolis, Rel. DES.JOÃO FERREIRA 

FILHO, j. 09/07/2013) Assim, via de consequência, improcede o pedido de 

danos morais, posto que não observada qualquer ilicitude na conduta da 

requerida ao se negar cobrir o custeio integral em clinica não credenciada. 

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque 

desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 

489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao 

comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto isso, nos termos do art. 

487, I, c/c o art. 355, I, ambos do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente Ação de Reembolso de Valores c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizada por Carlos Teodoro José Hugueney Irigaray em 

face de Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico para determinar 

a parte requerida o reembolso dos valores dispendidos com o tratamento 

de saúde de seu filho, usando como base, a tabela do plano de saúdem 

corrigidos monetariamente, pelo INPC, desde a data do efetivo pagamento 

da despesas pelo autor, e acrescidos de juros de mora, de 1% ao mês, a 

partir da citação. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais além dos honorários advocatícios que fixo em 10% 

do valor da causa, cuja execução torno suspensa em razão da gratuidade 

concedida. Transitado em julgado, não havendo outros requerimentos, 

arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de estilo. Deixo de 

atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando que 

o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de 

cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1030929-63.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Gerson Isaac dos Anjos em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 06/05/2018 conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 15391294) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID – 15391297; 15391295; 15391294; 15391308; 15391292; 

15391239; 15391237; 15391236. Pelo despacho (ID – 16571567), foi 

designada a audiência de conciliação, determinada a citação e intimação 

da parte requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. Conforme (ID – 

18201070), foi realizada a audiência de conciliação, porém restou 

infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID. 

18281621), alega a requerida a preliminar de alteração do polo passivo. 

Impugnação à contestação conforme id 19407015, reiterando os termos 

da exordial e concordando com o laudo pericial acostado. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Gerson Isaac dos 

Anjos em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a preliminar 

de alteração do polo passivo. Em relação a preliminar de retificação do 

polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. Rejeitadas a preliminar, passo a análise do mérito. Alega o 

autor, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitado, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência, boletim de atendimento médico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação ID. 18201070, 

atestou que “o periciado apresenta incapacidade permanente média (50%) 

no joelho direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 
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proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 06/05/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do joelho direito, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média no joelho direito, em um 

grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, a requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Gerson Isaac dos Anjos em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de 

R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente parcial intensa do joelho direito, corrigido monetariamente data 

do sinistro (06/0/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003304-88.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Marcos Aurelio da Silva em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais DPVAT S/A. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 27/08/2016, conforme boletim de 

atendimento anexado (ID – 4794856), que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos (ID – 

4794849/4794853/479856/4794858). A decisão (ID – 4967650) deferiu os 

benefícios da justiça gratuita, designou audiência de conciliação e 

determinou a citação e intimação da parte requerida. Conforme consta no 

(ID – 8316074), foi realizada a tentativa de conciliação entre as partes, 

restando infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na 

contestação (ID – 8829059), suscitou o requerido em sede de preliminar a 

alteração do polo passivo da ação, da falta de interesse de agir, pela 

ausência do requerimento administrativo, da carência da ação, pela 

ausência do boletim de ocorrência, pela ausência do laudo do IML. Em 

cumprimento à decisão (ID – 15152374), a parte requerida manifestou-se 

(ID – 15578760) pugnando pela não realização de nova prova pericial, bem 

como, informou que não há provas a produzir. A parte autora impugnou a 

contestação (ID- 15973669), reiterando os termos da exordial. A parte 

autora manifestou (ID – 15973680), pela validação do laudo realizado na 

audiência de conciliação. Manifestação da parte autora (ID – 21255177), 

pugnando pela juntada do comprovante do requerimento administrativo. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada proposta por 

Marcos Aurélio da Silva em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de preliminar a 

alteração do polo passivo da ação, da falta de interesse de agir, pela 

ausência do requerimento administrativo, da carência da ação, pela 

ausência do boletim de ocorrência, pela ausência do laudo do IML. Rejeito 

a preliminar de retificação do polo passivo, afirmando que deveria constar 

neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, 

a demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 
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Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

pois estão juntados (ID. 21255175). REJEITO a preliminar de Carência de 

Ação pela ausência do Boletim de Ocorrência, pois embora a seguradora 

recorrente tenha alegado em sede de preliminar de carência de ação, a 

ausência do boletim de ocorrência, para a comprovação dos fatos 

alegados na inicial, não se trata de questão preliminar, mas matéria relativa 

à de prova documental e, portanto, atinente ao mérito da demanda. 

IMPROCEDE a preliminar de ausência do Laudo do IML, pois a não 

elaboração de laudo pelo IML, não impede que, em momento posterior, seja 

determinado pelo juízo, ex officio ou a requerimento da parte, produção de 

prova pericial por perito médico, a fim de complementar o laudo ou 

contrapô-lo. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a 

parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, 

além da documentação de praxe, Boletim de Atendimento e Histórico 

Clínico (ID – 4794856), comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

audiência de conciliação (ID - 8316074) atestou que o periciado apresenta 

“invalidez permanente intensa (75%) em membro inferior esquerdo”. A 

análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz 

jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça 

sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme a edição da 

Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do 

seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, a 

possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 27/08/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no membro inferior esquerdo, 

em um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta 

e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por 

cento), de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da 

Lei 6.194/74, totalizando R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data 

do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT movida por Marcos Aurelio da Silva em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais DPVAT S/A para condenar a requerida: a) 

ao pagamento do valor de R$ 7.085,50 (sete mil e oitenta e cinco reais e 

cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente parcial incompleta no membro inferior esquerdo, 

corrigido monetariamente data do sinistro (27/08/2016) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 
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em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observados as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038982-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038982-33.2018.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Eduardo de Souza Santos em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 11/09/2018, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 16406689) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID – 16406672; 16406676; 16406679; 16406680; 16406686; 

16406689; 16407193; 16407196; 16407197; 16407199; 16407200; 

16407203. Pelo despacho (ID – 16603881), foi designada a audiência de 

conciliação, determinada a citação e intimação da parte requerida e 

deferido o pedido de justiça gratuita. Conforme (ID – 18227644), foi 

realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como 

foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID. 17688641), alega a 

requerida a preliminar da inclusão da seguradora no polo passivo, da falta 

de interesse de processual ante a ausência de requerimento 

administrativo pendente de finalização. Impugnação à contestação 

conforme id 18254507, reiterando os termos da inicial. Manifestações da 

parte autora concordando com o conteúdo do laudo médico (ID – 

18254511). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Eduardo de Souza Santos em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de 

outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação a preliminar de inclusão da seguradora no polo 

passivo, da falta de interesse de processual ante a ausência de 

requerimento administrativo pendente de finalização. Em relação a 

preliminar de inclusão do polo passivo, onde a requerida afirma que 

deveria constar neste a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a 

requerida a função de líder dos consórcios, sendo pois, a demandada 

parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é integrante do grupo 

de seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. Outrossim, com relação ao alegado 

pelo requerido quanto a falta de interesse de agir, ante a pendencia de 

finalização o pedido administrativo, verifico que não merece prosperar, 

porque a demora na resposta do pedido administrativo não impede o 

ajuizamento da presente ação, esse fato não retira a possibilidade de 

imediato e prévio acesso ao Judiciário, garantia Constitucional. Rejeitadas 

as preliminares, passo a análise do mérito. Alega o autor, em síntese, que 

sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitado, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim 

de Ocorrência, boletim de atendimento médico, comprovando o acidente e 

o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada 

em sessão de conciliação ID. 18227644, atestou que “o periciado 

apresenta incapacidade permanente intensa (75%) no ombro direito”. A 

análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz 

jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça 

sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme a edição da 

Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do 

seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, a 

possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 
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não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 11/09/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do ombro direito, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa no ombro direito, em um 

grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, a requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de 

acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74, totalizando R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da 

data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Eduardo de Souza Santos em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para condenar a requerida: 

a) ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente intensa do ombro direito, corrigido 

monetariamente data do sinistro (11/09/2018) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1035140-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO MOREIRA DE ALMEIDA OAB - SP315073 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1035140-79.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Medida Cautelar de Exibição Judicial ajuizada por Lourival 

Ferreira da Silva em desfavor de Ympactus Comercial Ltda. (TELEXFREE) 

Alega que firmou junto a requerida contrato de adesão para serviço de 

publicidade e comunicação na condição de “ADCentral Family”, investindo 

valores aleatórios, todavia, houve o bloqueio do acesso ao site e aos 

contratos, mediante Ação Civil Pública que tramitou na 2ª Vara Cível de Rio 

Branco/AC. Aduz que para a obtenção da devolução dos valores pagos, 

necessita da exibição de suas contas para a apuração do montante 

devido. Requereu a citação da requerida e, ao final, a procedência da 

ação para condenar a Empresa Requerida a exibir em juízo no prazo de 5 ( 

cinco dias ) o extrato das contas que o Requerente possuía. Deu a causa 

o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Decisão inicial conforme ID 

10759694, que concedeu a tutela de urgência pretendida. A parte 

requerida foi devidamente citada e deixou decorrer o prazo in albis para 

apresentar defesa e exibir os documentos solicitados (ID 16767711). O 

autor manifestou-se 16767711, pugnando pela decretação da revelia da 

requerida e o julgamento da lide. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Medida Cautelar de Exibição Judicial 

ajuizada por Lourival Ferreira da Silva em desfavor de Ympactus 

Comercial Ltda. (TELEXFREE) Prescinde o feito de dilação probatória 

comportando seu imediato julgamento, conforme o disposto no art. 355, 

inciso II, do Código de Processo Civil, por se tratar de revelia. No mérito, a 

ação é procedente. A parte requerida figura como revel, uma vez que 

citada não apresentou defesa. A revelia faz presumir como verdadeiros 

os fatos alegados pela parte autora, na forma do artigo 344 do Código de 

Processo Civil, e este acarreta as consequências jurídicas apontadas na 

inicial. Em suma, a requerida está legalmente obrigada a exibir os 

documentos mencionados na inicial, sendo inadmissível sua recusa, na 

forma prevista no artigo 399, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil. 

Enfim, não é cabível a aplicação de multa diária, conforme entendimento já 

consolidado na Súmula 372 do STJ. Deixo de enfrentar os demais 

argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir 

a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, 

este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, 

LXXVIII. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com a análise do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, com o fito de determinar 

que Ympactus Comercial Ltda. (TELEXFREE) apresente, no prazo de cinco 

dias, cópia dos documentos mencionados na peça vestibular do autor 

Lourival Ferreira da Silva , sob pena da aplicação do art. 400, I do CPC, em 

eventual futura ação de conhecimento. Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais além dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. Transitado em julgado, 

não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas 

e comunicações de estilo. Deixo de atender a ordem cronológica de 

processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022550-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIN DE ALMEIDA MATOS (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022550-36.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Kelvim de Almeida Matos em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 08/12/2017, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 14341892) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 
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procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID –14341790; 14341892; 14341928; 14341941. Pelo despacho 

(ID – 16497137), foi deferido o pedido de justiça gratuita, designada a 

audiência de conciliação e determinada a citação e intimação da parte 

requerida. Conforme (ID – 18163001) foi realizada audiência de 

conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo 

pericial. Devidamente citada, a requerida deixou decorrer o prazo sem 

apresentar contestação, conforme id 20188608. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Kelvim de Almeida 

Matos face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. A parte 

requerida, mesmo devidamente citada, não apresentou contestação, 

conforme certidão de ID – 20188608, razão pela qual decreto-lhe a revelia. 

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Inexistindo preliminares a serem analisadas, passo a análise do 

mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, 

além da documentação de praxe, Certidão de Ocorrência e Histórico 

Clínico (ID –; 14341892), comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação (ID - 18163001) atestou que o periciado apresenta “invalidez 

permanente média (50%) no punho esquerdo”. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 08/12/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente média no punho esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média no punho esquerdo, em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com 

que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data 

do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por Kelvim de Almeida Matos em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente média no punho esquerdo, corrigido monetariamente 

data do sinistro (08/12/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013881-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FERNANDO LOPES DA SILVA DARON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-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))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013881-91.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Bruno Fernando Lopes da Silva Daron em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 18/04/2018, conforme certidão de 

ocorrência anexado (ID – 13314015) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 
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indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID – 13314011; 13314015. Pelo despacho (ID – 13814827), foi 

deferido o pedido de justiça gratuita, designada a audiência de conciliação 

e determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

15070776) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 14681851), 

alega à requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo 

passivo da demanda, inépcia da inicial pela ausência dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, ausência de requerimento 

administrativo, comprovante de residência em nome de terceiro. A parte 

autora impugnou a contestação (ID – 15093123), reiterando os termos da 

exordial. Manifestação da parte autora acerca do laudo pericial (ID – 

15093139). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Bruno Fernando Lopes da Silva Daron em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde 

de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo 

passivo da demanda, inépcia da inicial pela ausência dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, ausência de requerimento 

administrativo, comprovante de residência em nome de terceiro. Em 

relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida 

afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. Acerca da ausência de comprovante 

de residência em nome da parte autora, REJEITO tal preliminar, uma vez 

que o referido documento não consiste em pressuposto legal para fixação 

de foro, haja vista que nas ações de cobrança de seguro DPVAT, o 

critério de fixação não é unicamente pelo domicílio do autor, facultando 

também a propositura na comarca onde ocorreu o acidente e no domicilio 

da requerida. Em sendo a requerida residente nesta comarca não há que 

se falar em ausência do pressuposto legal para fixação de foro, 

ressaltando, por fim ser a presente demanda via inadequada para se 

discutir a competência. Ainda, em sede de preliminar, o requerido pleiteia 

pela extinção do processo sem julgamento do mérito, sustentando que a 

parte autora não instruiu a inicial com os documentos essenciais à 

propositura da ação. Estabelece o artigo 5º, § 1º, alínea “a”, da Lei nº 

6.194/74, in verbis: “Art. 5º - O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1 o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: (Redação dada pela 

Lei nº 11.482, de 2007). a) certidão de óbito, registro da ocorrência no 

órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso 

de morte; (Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992)” No caso dos autos, 

constata-se que, num juízo de cognição sumária, o autor logrou êxito em 

comprovar tanto o acidente, quanto o dano dele decorrente, satisfazendo 

as exigências estabelecidas no artigo acima explicitado. Assim, 

IMPROCEDE a preliminar de inépcia da inicial, pela ausência de 

documentação imprescindível, sendo imperioso destacar que a suficiência 

dos documentos acostados para a comprovação do direito ora pretendido 

se confundem com o mérito da ação, razão pela qual com ele será 

apreciado. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a 

parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico (ID –; 

13314015), comprovando o acidente e o atendimento médico após o 

ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação (ID - 

15070776) atestou que o periciado apresenta “invalidez permanente leve 

(25%) em membro inferior esquerdo”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 
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deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 18/04/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior esquerdo, 

em um grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo 

com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data 

do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por Bruno Fernando Lopes da Silva Daron em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) 

ao pagamento do R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente em membro inferior esquerdo, corrigido 

monetariamente data do sinistro (18/04/2018) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017578-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR DIAS LOPES (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:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-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 1017578-57.2017.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Josemar Dias Lopes em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, 

ocorrido em 25/10/2016, conforme boletim de atendimento anexado (ID – 

8018822) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a 

ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua 

invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexados ID – 8018819; 

8018820; 8018821; 8018822; 8018823. Pelo despacho (ID – 8044157), foi 

deferido o pedido de justiça gratuita, designada a audiência de conciliação 

e determinada a citação e intimação da parte requerida. Na contestação 

(ID- 10424176), alega à requerida, preliminarmente, a alteração do polo 

passivo para a seguradora Líder, da pendência documental, do 

requerimento administrativo perante a Porto Seguro CIA de Seguros 

Gerais, da ausência de interesse de agir pela falta de pedido 

administrativo prévio, fazendo menção ao princípio da causalidade e a 

sucumbência autoral. Conforme consta no (ID – 10440956) foi realizada 

audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado 

o laudo pericial. A parte autora impugnou a contestação (ID – 14442980), 

reiterando os termos da exordial, bem como manifestou favorável ao laudo 

pericial. Pelo despacho (ID – 15917802) foi determinada a intimação da 

parte requerida para que manifesta acerca do laudo pericial. Manifestação 

da parte requerida acerca do laudo pericial (ID – 16320368). Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Josemar Dias 

Lopes em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, a alteração do polo passivo para a seguradora Líder, da 

pendência documental, do requerimento administrativo perante a Porto 

Seguro CIA de Seguros Gerais, da ausência de interesse de agir pela falta 

de pedido administrativo prévio, fazendo menção ao princípio da 

causalidade e a sucumbência autoral. Rejeito a preliminar de retificação do 

polo passivo, afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a 

esta a função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte legítima 

para figurar no pólo passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 
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própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, pois está juntado 

ao ID. 8018821. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. 

Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, 

além da documentação de praxe, Boletim de Atendimento e Histórico 

Clínico (ID – 8018821; 8018822), comprovando o acidente e o atendimento 

médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação (ID - 10440956) atestou que a periciada apresenta “invalidez 

permanente média (50%) em Membro inferior Esquerdo”. A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz 

jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça 

sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme a edição da 

Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do 

seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, a 

possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 25/10/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em membro inferior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em membro inferior 

esquerdo, em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por 

cento), equivalente a R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco 

reais) de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da 

Lei 6.194/74. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – 

DPVAT proposta por Josemar Dias Lopes em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condenar a requerida: a) ao pagamento do 4.725,00 

(quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro inferior 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (25/10/2016) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024533-07.2017.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Pablo Henrique Siqueira Benato, representado por sua genitora Simone 

Siqueira da Silva em face de Porto Seguro CIA de Seguros Gerais. 

Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, 

ocorrido em 17/03/2014, conforme Boletim de Ocorrência anexado (ID – 

9353504) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a 

ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua 
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invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexados ID – 9353504; 

9353506; 9353507; 9353513; 9353532; 9353538; 9353549; 9353551. Pelo 

despacho (ID – 9356391), foi deferido o pedido de justiça gratuita, 

designada a audiência de conciliação e determinada a citação e intimação 

da parte requerida. Conforme (ID - 11154139) foi realizada audiência de 

conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado laudo pericial. 

Na contestação (ID- 11433366), alega à requerida, preliminarmente, a 

alteração do polo passivo da lide, da necessidade da inclusão da 

seguradora líder dos consórcios do seguro DPVAT S.A na demanda, da 

falta de interesse de agir ante ausência de requerimento administrativo, e 

da prescrição trienal. A parte autora impugnou a contestação (ID – 

11783657), reiterando os termos da exordial. Pelo despacho (ID – 

15635945) foi determinada a intimação das partes para que se manifestem 

acerca do laudo pericial. Manifestações das partes acerca do laudo 

pericial anexadas ID – 15746337; 19006790. Os autos vieram conclusos. É 

o relatório. Fundamento. DECIDO. No caso dos autos busca o autor o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT, equivalente a R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) referente ao acidente ocorrido em 

17/03/2014, que lhe causou invalidez permanente. Pois bem, acerca da 

prescrição suscitada pela requerida, destaco que o artigo 206, § 3º, IX, do 

Código Civil, estabelece que para as pretensões de beneficiários contra 

as seguradoras - no caso, o seguro obrigatório, o prazo prescricional 

será de três anos, reduzindo, assim, o prazo de vinte anos, antes 

estabelecido, pelo Código Civil de 1916. Senão vejamos: Art. 206. 

Prescreve: (...) § 3º Em três anos: (...) IX - a pretensão do beneficiário 

contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de 

responsabilidade civil obrigatório. No caso dos autos, em obediência a 

Súmula 278 do STJ, verifica-se através dos documentos juntados, às fls. 

18/21, que a ciência inequívoca da invalidez pelo autor ocorreu no ano de 

2012. Assim a partir do acidente 17/03/2014 passou a fluir o prazo 

prescricional. Por fim, analisando os fatos ocorridos e noticiados nos 

autos, constato que o acidente noticiado ocorreu sob a vigência do Código 

Civil/2002 (em 17/03/2014 – ID - 9353504), o que permite a aplicação da 

regra atual. Assim, tendo início o prazo prescricional em 17/03/2014, a 

pretensão da parte autora se extinguiu no dia 18/03/2017, ou seja, antes 

do ajuizamento da ação, que ocorreu em 09/08/2017. Nesse sentido, 

colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais. AGRAVO 

REGIMENTAL - Cobrança - seguro obrigatório - DPVAT - prescrição - 

ocorrência - precedentes - agravo improvido. I - No que se refere ao 

prazo prescricional para o ajuizamento de ação em que o beneficiário 

busca o pagamento da indenização referente ao seguro obrigatório, o 

entendimento assente nesta Corte é no sentido de que o prazo 

prescricional é de três anos, nos termos do art. 206, § 3º, IX, do CC. II - 

Agravo Regimental improvido. (AgRg no Ag 1088420 SP 2008/0179212-8 

DECISÃO:23/06/2009 DJE DATA:26/06/2009) (grifo nosso) "AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. PAGAMENTO PARCIAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 

TERMO INICIAL. 1. O aresto hostilizado foi proferido em consonância com 

a orientação jurisprudencial desta Corte, segundo a qual, na hipótese de 

pagamento parcial do seguro DPVAT, este deve ser o termo inicial para a 

contagem do prazo prescricional relativo à pretensão ao recebimento 

integral da respectiva verba indenizatória. 2. Precedentes. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp nº 178.937/SP, 

Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 4/9/2012) (grifo nosso). 

DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA 

COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE A 

MENOR. PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 206, § 3º, INCISO IX, CÓDIGO 

CIVIL). SÚMULA 405/STJ. PAGAMENTO A MENOR. MARCO INTERRUPTIVO 

DA PRESCRIÇÃO JÁ INICIADA. 1. O prazo de prescrição para o 

recebimento da complementação do Seguro DPVAT é trienal (art. 206, § 

3º, inciso IX, Código Civil) - porque trienal também é o prazo para o 

recebimento da totalidade do seguro - e se inicia com o pagamento 

administrativo a menor, marco interruptivo da prescrição anteriormente 

iniciada para o recebimento da totalidade da indenização securitária (art. 

202, inciso VI, Código Civil). 2. Recurso especial provido." (REsp nº 

1.220.068/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 

1º/2/2012) (grifo nosso). Assim, não havendo dúvidas que no caso dos 

autos aplica-se o prazo disposto no art. 206, §3º, inc. IX, do Código Civil, 

entendo que a presente ação encontra-se prescrita, uma vez que, entre a 

data do sinistro e a interposição da presente ação, transcorreu um lapso 

de tempo de superior a 03 (três) anos), tornando-se evidente a 

prescrição. Diante do exposto, nos termos do artigo 485, IV do Código de 

Processo Civil, acolho a prejudicial de mérito alegada pela requerida e 

JULGO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ao pedido da Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Pablo Henrique 

Siqueira Benato, representado por sua genitora Simone Siqueira da Silva 

em face de Porto Seguro CIA de Seguros Gerais. Condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 82 § 2º 

c/c artigo 85 §2ºdo Código de Processo Civil, ficando a execução 

suspensa face a gratuidade deferida nos presentes autos. Transitado em 

julgado, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026493-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINETE DE FATIMA 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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1026493-61.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Claudinete de Fátima da Silva em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 03/06/2017 certidão de ocorrência anexado (ID – 

14786795) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a 

ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua 

invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexados ID – 14786516; 

14786710; 14786795; 14786727. Pelo despacho (ID – 16526245), foi 

deferido o pedido de justiça gratuita, designada a audiência de conciliação 

e determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

18198855) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Devidamente citada, a requerida 

deixou decorrer o prazo sem apresentar contestação, conforme id 

20189281. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Claudinete de Fátima da Silva em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. A parte requerida, mesmo devidamente citada, não 

apresentou contestação, conforme certidão de ID – 20189281, razão pela 

qual decreto-lhe a revelia. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 

355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras 

provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Inexistindo preliminares a serem analisadas, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou 

na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e 

Histórico Clínico (ID –; 14786795), comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de conciliação (ID – 18198855) atestou que a periciada apresenta 

“invalidez permanente média (50%) no ombro direito”. Cumpre esclarecer 

que as hipóteses de impedimentos ou suspeição do juiz são taxativas, 

conforme disposto no art. 144 e 145 do CPC. Assim, configura-se para o 

presente caso a impossibilidade de qualquer arguição futura acerca de 

suposto impedimento ou suspeição dessa magistrada, conforme recente 

julgado do TJAP – Exceção de Impedimento Cível nº 

0000644-26.2016.8.03.0000 – Julgado em 29/11/2017. A análise conjunta 

dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 
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parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 03/06/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do ombro direito, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no ombro direito, em um grau de 

50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Claudinete de Fátima da Silva em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento R$ 1.687,50 

(um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente no ombro 

direito, corrigido monetariamente data do sinistro (03/06/2017) até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1029673-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HORTENCIO GALDINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDIJANE ZANDONADI OAB - MT0005361A (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))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n° 1029673-22.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório por Morte– DPVAT 

proposta por Hortêncio Galdino Da Silva, representante de Franscilene 

Frlik de Souza, Hueliton Frelik da Silva, Henrique Augusto Frelik da Silva e 

Huochitom Frelik da Silva, em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

S/A. Sustentam os requerentes, que são filhos legítimos de Gilberto Luis 

da Silva, que foi vítima fatal de grave acidente de trânsito, ocorrido em 

26/10/2016, conforme boletim de ocorrência acostados ID. 10024753, 

vindo a óbito. Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte 

requerida condenada a indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) em decorrência da morte do pai dos autores. Com a 

inicial vieram os documentos anexo ao ID. 10023474. Pela decisão inicial 

foi determinada a emenda inicial, bem como na decisão ID. 11468241 foi 

deferida os benefícios da justiça gratuita e determinada a citação e 

intimação da parte requerida. Na contestação (ID. 12811027), alega à 

requerida a preliminar da alteração do polo passivo, da carência da ação 

pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo. Conforme consta no ID. 12902831 as partes participaram 

de audiência de conciliação, restando infrutífera. A parte autora impugnou 

a contestação (ID. 15283000), reiterando os termos da exordial. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório por Morte– DPVAT proposta por 

Hortêncio Galdino Da Silva, representante de Franscilene Frlik de Souza, 

Hueliton Frelik da Silva, Henrique Augusto Frelik da Silva e Huochitom Frelik 

da Silva, em face de Porto Seguro Companhia de Seguros S/A. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a preliminar 

da alteração do polo passivo da ação, da carência da ação pela falta de 

interesse de agir, pela ausência do requerimento administrativo. Rejeito a 

preliminar de retificação do polo passivo, afirmando que deveria constar 

neste a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, 

a demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 
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integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega os autores, em síntese, que o de cujus sofreu 

acidente de transito fatal, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Os autores juntaram na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Certidão de Óbito, 

comprovando o acidente fatal e a qualidade de beneficiários. A análise 

conjunta dos documentos acostados evidencia o nexo causal entre o 

acidente e a morte. Comprovada o evento morte, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

na esfera administrativa, a parte autora faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que a 

Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das indenizações por 

morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no 

país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, 

atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para indenizações em caso de 

morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) e reembolso de despesas médicas e hospitalares em até R$ 

2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores aplicáveis aos acidentes 

ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em vigor a Medida Provisória 

nº. 340/2006, convertida na referida Lei 11.482/07. Assim, para os 

sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da indenização por morte 40 

(quarenta) salários mínimos vigentes na data do sinistro e invalidez é o 

equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 deverão ser tomados por 

base os novos limites indenizatórios no valor máximo de até R$ 13.500,00. 

Por sua vez, a aplicação do salário mínimo não fere o disposto nas Leis nº 

6.205/75 e nº 6.423/77, porque não revogaram a Lei nº 6.194/74, que 

estabelece o valor da indenização fixada em salários mínimos e serve 

como fator de referência e não como indexador para corrigir a 

desvalorização da moeda. No caso, considerando que o acidente ocorreu 

em 26/10/2016, devem ser aplicadas as alterações ocorridas na lei nº. 

6.194/74 em face da Medida Provisória nº. 340 de 29/12/2006 – convertida 

na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 11.945/09. Logo, deve a parte requerente 

receber a título de indenização o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido da 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório por Morte– DPVAT movida por 

Horêncio Galdino Da Silva, representante de Franscilene Frlik de Souza, 

Hueliton Frelik da Silva, Henrique Augusto Frelik da Silva e Huochitom Frelik 

da Silva, em face de Porto Seguro Companhia de Seguros S/A, para 

condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), referente ao óbito Gilberto Luis Da Silva, pai dos 

autores nos termos da Lei 6.194/74, corrigido monetariamente data do 

sinistro (26/10/2016), até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1027656-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANO BARBOSA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FRANCISCO LEITE OAB - MT22853/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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1027656-76.2018.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Franciano Barbosa Dias em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 19/08/2016, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 1487890) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID – 14897890; 14897912; 14897934; 14897974; 14897998. 

Pelo despacho (ID – 16529615), foi designada a audiência de conciliação, 

determinada a citação e intimação da parte requerida e deferido o pedido 

de justiça gratuita. Conforme (ID – 18203612), foi realizada a audiência de 

conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo 

pericial. Devidamente citada, a requerida deixou decorrer o prazo sem 

apresentar contestação, conforme id 20189281. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Franciano 

Barbosa Dias em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. A 

parte requerida, mesmo devidamente citada, não apresentou contestação, 

conforme certidão de ID – 20190879, razão pela qual decreto-lhe a revelia. 

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Inexistindo preliminares a serem analisadas, passo a análise do 
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mérito. Alega o autor, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitado, requerendo indenização no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, boletim de atendimento 

médico (ID – 14897890; 14897912), comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de conciliação ID. 18203612, atestou que “o periciado apresenta 

incapacidade permanente intensa (75%) no ombro esquerdo”. Cumpre 

esclarecer que as hipóteses de impedimentos ou suspeição do juiz são 

taxativas, conforme disposto no art. 144 e 145 do CPC. Assim, 

configura-se para o presente caso a impossibilidade de qualquer arguição 

futura acerca de suposto impedimento ou suspeição dessa magistrada, 

conforme recente julgado do TJAP – Exceção de Impedimento Cível nº 

0000644-26.2016.8.03.0000 – Julgado em 29/11/2017. A análise conjunta 

dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 19/08/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do ombro esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa no ombro esquerdo, em 

um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, a requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de 

acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74, totalizando R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da 

data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Franciano Barbosa Dias em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para condenar a requerida: 

a) ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente parcial do ombro esquerdo, corrigido 

monetariamente data do sinistro (19/08/2016) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006345-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR DE MELO TRINDADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006345-63.2017.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Julio Cezar Melo Trindade em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 18/12/2016, conforme Certidão e Boletim de 

Ocorrência anexado (ID – 5025712; 5025713) que lhe causou a invalidez. 

Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida 

condenada a indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexados ID – 5025679; 5025685; 5025696; 5025701; 

5025710; 5025712; 5025713. Pelo despacho (ID – 5026029), foi deferido o 

pedido de justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme consta no 

(ID – 8611690) foi realizada audiência de conciliação, porém restou 

infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 

8721165), alega à requerida, preliminarmente, a inclusão da seguradora 

líder no polo passivo, da falta de interesse de agir, ante ausência de 

requerimento administrativo, da carência da ação, pela falta de validade 

em Boletim de Ocorrência e da ausência do laudo do IML. A parte autora 

impugnou a contestação (ID – 12777315), reiterando os termos da 
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exordial, bem como manifestou favorável ao laudo pericial. Pelo despacho 

(ID – 15591831) foi determinada a intimação da parte requerida para que 

manifesta acerca do laudo pericial. Manifestação da parte requerida 

acerca do laudo pericial (ID – 16448154). Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Julio Cezar Melo Trindade em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde 

de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação, preliminarmente, a inclusão da seguradora líder no 

polo passivo, da falta de interesse de agir, ante ausência de requerimento 

administrativo, da carência da ação, pela falta de validade em Boletim de 

Ocorrência e da ausência do laudo do IML. Rejeito a preliminar de 

retificação do polo passivo, afirmando que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter 

sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, a 

demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. REJEITO a preliminar de Carência de 

Ação por invalidade do Boletim de Ocorrência, pois embora a seguradora 

recorrente tenha alegado em sede de preliminar de carência de ação, a 

invalidade do boletim de ocorrência, para a comprovação dos fatos 

alegados na inicial, não se trata de questão preliminar, mas matéria relativa 

à de prova documental e, portanto, atinente ao mérito da demanda. Assim, 

deverá ser analisada em momento oportuno, juntamente com o mérito. 

IMPROCEDE a preliminar de ausência do Laudo do IML, pois a não 

elaboração de laudo pelo IML, não impede que, em momento posterior, seja 

determinado pelo juízo, ex officio ou a requerimento da parte, produção de 

prova pericial por perito médico, a fim de complementar o laudo ou 

contrapô-lo. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a 

parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Atendimento e Histórico Clínico (ID – 

5025701; 5025710; 5025712; 5025713), comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de conciliação (ID - 8611690) atestou que a periciada apresenta 

“invalidez permanente média (50%) em quadril”. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 18/12/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em quadril, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em quadril em um grau de 

50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 
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indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), equivalente a R$ 

1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, 

devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos 

artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – 

DPVAT proposta por Julio Cezar de Melo Trindade em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente em quadril, corrigido monetariamente data do sinistro 

(18/12/2016) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação. b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006078-23.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: KENNEDY WILLIAN RODRIGUES PEREIRA REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos em regime de 

exceção. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Kennedy Willian Rodrigues Pereira, em face de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave 

acidente de trânsito, ocorrido em 06/12/2018, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 17976334) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Pela decisão (ID – 18091594), foi designada 

a audiência de conciliação, determinada a citação e intimação da parte 

requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. Conforme (ID – 

26062016) foi realizada a audiência de conciliação, devido ao mutirão 

DPVAT, porém restou infrutífera, sendo anexado o laudo pericial. Na 

contestação (ID- 19828807), alega à requerida a preliminar da alteração do 

polo passivo da lide, pela necessidade de inclusão da Seguradora Líder 

Dos Consórcios Do Seguro DPVAT S. A, da carência da ação pela falta de 

interesse de agir, pela ausência do requerimento administrativo, fazendo 

menção ao principio da causalidade e a sucumbência autoral. 

Manifestação da parte requerente (ID – 21710199), com relação ao laudo. 

A parte autora impugnou a contestação (ID – 21961282), reiterando os 

termos da exordial e concordando com o laudo pericial realizado. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Kennedy 

Willian Rodrigues Pereira, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Certidão de Ocorrência e Histórico Clínico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação, atestou que a 

periciada apresenta “incapacidade física como leve (25%) na mão 

esquerda”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 06/12/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro superior, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE 

CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ 

DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA 

INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A 

indenização do seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a 

verificação, caso a caso, através de documentos idôneos hábeis a 

demonstrar sua ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, 

não podendo, ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel 
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Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, 

a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou 

demonstrada invalidez permanente na mão esquerda, em um grau de 25% 

(vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, 

devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos 

artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT movida por Kennedy Willian Rodrigues Pereira, em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso 

de invalidez permanente parcial incompleta na mão esquerda, corrigido 

monetariamente data do sinistro (06/12/2018) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de 

Direito Regime de Exceção - CGJ n. 6/2020
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011483-40.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELDAIR GUIRAU REU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 

Vistos em regime de exceção. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Eldair Guirau face 

de Bradesco Autor/RE Companhia de Seguros. Sustenta a parte autora 

que foi vítima de grave acidente de trânsito, ocorrido em 07/10/2017, 

conforme boletim de ocorrência anexado (fls. 20/21) que lhe causou a 

invalidez. Afirma que recebeu extrajudicialmente a menor o valor de R$ 

4.050,00 (Quatro mil e cinquenta reais), contudo, requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

da diferença de R$ 9.450,00 (Nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

haja vista o parâmetro previsto na legislação regente de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua invalidez. Pela 

decisão (fls. 43), foi designada a audiência de conciliação, determinada a 

citação e intimação da parte requerida e deferido o pedido de justiça 

gratuita. Na contestação (fls. 78/98), a requerida suscita preliminar da 

alteração do polo passivo da lide, pela necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro DPVAT S. A, bem como a 

carência da ação pela falta de interesse de agir, em razão do pagamento 

pela via administrativa. Aponta ainda a necessidade de adequação do 

valor da causa. Conforme fls. 171/176, foi realizada a audiência de 

conciliação, devido ao mutirão DPVAT, porém restou infrutífera, sendo 

anexado o laudo pericial. A parte autora impugnou a contestação (fls. 

179/184), reiterando os termos da exordial. Manifestação da parte 

requerente (fls. 186/187), com relação ao laudo. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por 

Eldair Guirau, em face de Bradesco Autor/RE Companhia de Seguros. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a preliminar 

de alteração do polo passivo da lide, da carência da ação pela falta de 

interesse de agir, pelo pagamento da cobertura via procedimento 

administrativo e necessidade de alteração do valor da causa. Em relação a 

preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a 

requerida a função de líder dos consórcios, sendo pois, a demandada 

parte legítima para figurar no pólo passivo, visto que é integrante do grupo 

de seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. Do mesmo modo, REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

houve pagamento pela via administrativa, tendo em vista que tal situação 

não exclui a possibilidade da vítima pleitear indenização complementar, 

sobretudo à vista do princípio da inafastabilidade da jurisdição. No que se 

refere ao valor da causa, tendo em vista que em ações dessa natureza a 

parte somente saberá o valor exato a que tem direito somente após se 

submeter a exame pericial, têm-se que a quantia requerida na exordial é 

meramente estimativa, razão pela qual, também não assiste razão à 

requerida quanto ao ponto. Superadas as preliminares, profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. Alega a 

parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

incapacitada, requerendo complementação de indenização no valor R$ 

9.450,00 (Nove mil quatrocentos e cinquenta reais). A parte autora juntou 

na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de internação, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação, atestou que o 
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periciado apresenta “incapacidade física como intensa (75%) no ombro 

direito e média (50%) no membro inferior esquerdo”. A análise conjunta 

dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento em sua integralidade na esfera administrativa, o 

autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça 

sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme a edição da 

Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do 

seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, a 

possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 07/10/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável, ao passo que à invalidez permanente no 

ombro direito se aplica o percentual de 25% (vinte e cinco por cento). 

Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA A 

RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO QUE 

DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA. 

APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. 

LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A indenização do 

seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a verificação, caso a 

caso, através de documentos idôneos hábeis a demonstrar sua 

ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, não podendo, 

ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel Guerios, Data de 

Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, a partir do laudo 

realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou demonstrada invalidez 

permanente média no membro inferior esquerdo, em um grau de 50% 

(cinquenta por cento) e, intensa no ombro direito em um grau de 75% 

(setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 70% (setenta por cento) quanto à lesão no membro 

inferior esquerdo e 75% (setenta e cinto por cento) do valor máximo 

indenizável de 25% (vinte e cinto por cento) para o ombro direito, de 

acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74, totalizando R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais) para um, e R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos trinta e um reais e vinte 

e cinco centavos) para a outra. Ocorre que já houve a satisfação 

extrajudicial de parte do valor devido em sede administrativa (fls. 42), 

portanto somente há que se falar em pagamento remanescente, no valor 

de R$ 3.206,25 (três mil duzentos e seis reais e vinte e cinco centavos), 

sendo medida pertinente o deferimento parcial do pedido. DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório - DPVAT 

movida por Eldair Guirau face de Bradesco Autor/RE Companhia de 

Seguros, para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 

3.206,25 (três mil duzentos e seis reais e vinte e cinco centavos) 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente 

parcial incompleta no ombro direito e membro inferior esquerdo, corrigido 

monetariamente data do sinistro (07/10/2017) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de 

Direito Regime de Exceção - CGJ n. 6/2020

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009017-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA DE SOUSA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Processo nº 1009017-10.2018.8.11.0041 Vistos em 

regime de exceção. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

– DPVAT proposta por Maria Teresa de Sousa Silva, em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 11/08/2017, conforme boletim de 

ocorrência anexado (fls. 20/23) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Pela decisão (fls. 44), foi designada a 

audiência de conciliação, determinada a citação e intimação da parte 

requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. Conforme (fls. 63/67) foi 

realizada a audiência de conciliação, devido ao mutirão DPVAT, porém 

restou infrutífera, sendo anexado o laudo pericial. Na contestação (fls. 

68/81), alega à requerida, em sede preliminar: a) alteração do polo passivo 

da lide, pela necessidade de inclusão da Seguradora Líder Dos 

Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; b) da carência da ação pela falta de 

interesse de agir pela ausência do requerimento administrativo; c) inépcia 

da inicial por ausência de juntada de laudo do IML; d) ausência de 

comprovação da entrega da documentação necessária para o pleito 

administrativo. Por fim, defende a improcedência do pedido, dada a 

inadimplência do segurado à época do sinistro. A parte autora impugnou a 

contestação (fls. 107/115), reiterando os termos da exordial e 
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concordando com o laudo pericial realizado. Manifestação da parte 

requerente (fls. 119), com relação ao laudo. Os autos vieram conclusos. É 

o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Maria Teresa de Sousa Silva, 

em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação a preliminar de alteração do 

polo passivo da lide, da carência da ação pela falta de interesse de agir, 

pela ausência do requerimento administrativo. Em relação a preliminar de 

retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar 

neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de 

líder dos consórcios, sendo pois, a demandada parte legítima para figurar 

no pólo passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. Do mesmo modo, REJEITO a preliminar de ausência de 

interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

o requerimento foi protocolado e acostado, devidamente comprovado, 

conforme fls. 36/38. No que concerne as outras preliminares, necessário 

frisar que, para a propositura da ação de cobrança do Seguro DPVAT não 

é indispensável a juntada, na inicial, de laudo do IML, até porque há na 

própria exordial pedido de realização de perícia. Nesse mesmo sentido, a 

ausência de comprovação de entrega da documentação necessária à 

regulação do sinistro administrativo não obsta a propositura de ação 

judicial, instruída com os documentos necessários à sua propositura e 

aptos à compreensão da controvérsia, sobretudo porque o direito de 

acesso à justiça não deve ficar condicionado à óbice de natureza 

administrativa. Por fim, a lei regente do Seguro DPVAT não dispõe que o 

inadimplemento é causa de negativa de pagamento, nem mesmo a 

jurisprudência entende dessa maneira, mormente o disposto na 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. ” Desse 

modo, afasto as preliminares invocadas. Superadas as preliminares, 

profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Certidão de Ocorrência e Histórico Clínico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação, atestou que a 

periciada apresenta “incapacidade física como média (50%) no quadril”. A 

análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 11/08/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do quadril, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE 

CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ 

DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA 

INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A 

indenização do seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a 

verificação, caso a caso, através de documentos idôneos hábeis a 

demonstrar sua ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, 

não podendo, ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel 

Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, 

a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou 

demonstrada invalidez permanente na mão esquerda, em um grau de 50% 

(cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 
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DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por 

Maria Teresa de Sousa Silva, em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente 

parcial incompleta no quadril, corrigido monetariamente data do sinistro 

(08/11/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito Regime de Exceção - CGJ n. 

6/2020

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006152-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINO GERALDO ALENCAR DA SILVA (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)

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006152-77.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Cristiano Geraldo Alencar da Silva em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 27/07/2018, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 17989412) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 17988685. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Na contestação (ID. 19646085), 

alega a requerida a preliminar de alteração do polo passivo, ausência de 

requerimento administrativo prévio. Conforme (ID – 21156469), foi 

realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como 

foi anexado o laudo pericial. Impugnação à contestação conforme id 

21787170. Manifestações da parte autora, concordando com o conteúdo 

do laudo médico (ID – 21787178). Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Cristiano Geraldo Alencar da Silva em 

face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação a preliminar de alteração do 

polo passivo, ausência de requerimento administrativo prévio. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve conclusão do pedido administrativo antes do ajuizamento da 

presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Em relação a 

preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a 

requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada 

parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é integrante do grupo 

de seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. Rejeitadas a preliminar, passo a 

análise do mérito. Alega o autor, em síntese, que sofreu acidente de 

transito, restando parcialmente incapacitado, requerendo indenização no 

valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, 

além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de 

atendimento médico, comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que “o periciado apresenta incapacidade permanente 

intensa (75%) no joelho direito”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 
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vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 27/07/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do joelho direito, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa no joelho direito, em um 

grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, a requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de 

acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74, totalizando R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da 

data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Cristiano Geraldo Alencar da Silva em 

face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para condenar a 

requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos 

e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial intensa do joelho 

direito, corrigido monetariamente data do sinistro (27/07/2018) até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1023088-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO BORGES MODESTO OAB - MT15947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1023088-17.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Odair Rodrigues da Silva em face de Seguradora Líder dos Consórcios 

de Seguro S/A. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 10/05/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 14420636) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 38.160,00 (trinta e oito mil cento e sessenta reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ao ID 14413458. Pela decisão inicial foram deferidos os 

benefícios da justiça gratuita, designada audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

17033898) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Devidamente citada, a requerida 

deixou decorrer o prazo sem apresentar contestação, conforme id 

18990668. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Odair Rodrigues da Silva em face de Seguradora Líder dos Consórcios 

de Seguro S/A. A parte requerida, mesmo devidamente citada, não 

apresentou contestação, conforme certidão de ID – 18990668, razão pela 

qual decreto-lhe a revelia. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 

355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras 

provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Inexistindo preliminares a serem analisadas, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 38.160,00 (trinta e oito mil cento e sessenta reais). A parte 

autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de 

Ocorrência, Protocolo de Atendimento Médico, comprovando o acidente e 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de conciliação atestou que o periciado apresenta “invalidez 

permanente média (50%) em membro superior esquerdo”. A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz 

jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça 

sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme a edição da 

Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do 

seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, a 

possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 
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invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 10/05/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro superior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro superior esquerdo, 

em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DO REEMBOLSO 

DAS DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) O 

reembolso de despesas médico-hospitalares está regulamentado pelo 

inciso III, e §§ 2º e 3º do artigo 3º da Lei nº. 6.194/74 e está condicionado 

à mera comprovação do acidente e das despesas efetuadas pela vítima 

com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente, nos 

termos do art. 5º, § 1º, "b", da Lei nº 6.194/74. No caso dos autos, com 

base nos documentos acostados, o requerente faz jus a cobertura pelo 

valor gasto a título de despesas médicas e suplementares, devidamente 

comprovados ID. 14420636) no valor de R$ 74,74 (setenta e quatro reais e 

setenta e quatro centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da 

data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório - DPVAT proposta por Odair Rodrigues da Silva em face de 

Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro S/A para condenar a 

requerida: a) ao pagamento do R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e 

vinte e cinco reais), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente em membro superior esquerdo, corrigido 

monetariamente data do sinistro (10/05/2018) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento do valor de R$ 74,74 (setenta e quatro reais e setenta e quatro 

centavos) por restituição com despesas médicas e suplementares 

(DAMS), corrigido monetariamente desde o efetivo desembolso, até a data 

do efetivo pagamento, devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido 

de juros de mora de 1% (um por cento), a partir da citação. c) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004890-29.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Marcos Vinicius Dias Alves em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 15/12/2017, conforme histórico 

clínico anexado (ID – 11973974) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 14.487,26 (quatorze mil quatrocentos e 

oitenta e sete reais e vinte e seis centavos) em decorrência de sua 

invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexados ao ID 11973705. 

Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da justiça gratuita, 

designada audiência de conciliação e determinada a citação e intimação da 

parte requerida. Conforme (ID – 13350518) foi realizada audiência de 

conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo 

pericial. Devidamente citada, a requerida deixou decorrer o prazo sem 

apresentar contestação, conforme id 14835528. Conforme decisão de id 

20433335, foi decretada a revelia da parte requerida, bem como 

determinada a intimação das partes para manifestação acerca do laudo 

pericial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Marcos Vinicius Dias Alves em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT. Profiro o julgamento antecipado da lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de 

outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Inexistindo preliminares a serem 

analisadas, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 14.487,26 (quatorze mil quatrocentos 

e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos). A parte autora juntou na 

inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo 

de Atendimento Médico, comprovando o acidente e atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que o periciado apresenta “invalidez permanente 

residual (10%) em estrutura crânio facial”. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 
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o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 15/12/2017 devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente leve em estrutura crânio residual, como se deu no 

caso em questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por 

cento) do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 

AGIR – AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU 

DA INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente residual em estrutura crânio 

facial, em um grau de 10% (dez por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 10% (dez por cento) do 

valor máximo indenizável de 100% (cem por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Marcos Vinicius Dias Alves em face de Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT para condenar a requerida: a) ao pagamento R$ 

1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente residual em estrutura 

crânio facial, corrigido monetariamente data do sinistro (15/12/2017) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028049-35.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Angelo Tadeu Marques Rosa em face de Seguradora Líder. Sustenta a 

parte autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, ocorrido em 

17/08/2016, conforme boletim de atendimento anexado (ID – 9776430), que 

lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a ação, a fim de 

ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua invalidez. 

Com a inicial vieram os documentos anexos ao ID. 9776320. Pela decisão 

inicial foram deferidos os benefícios da justiça gratuita, designou audiência 

de conciliação e determinou a citação e intimação da parte requerida. 

Conforme consta no (ID – 10945800), foi realizada a tentativa de 

conciliação entre as partes, restando infrutífera, bem como foi anexado o 

laudo pericial. Na contestação (ID – 11057542), suscitou o requerido em 

sede de preliminar da retificação do polo passivo, da falta de interesse de 

agir, pela ausência do requerimento administrativo, fazendo menção ao 

principio de causalidade e a sucumbência autoral. A parte autora 

impugnou a contestação (ID- 15973669), reiterando os termos da exordial, 

bem como manifestou favorável ao laudo pericial. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada proposta por Angelo 

Tadeu Marques Rosa em face de Seguradora Líder. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de preliminar retificação do polo passivo da 

ação, da falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo, fazendo menção principio da causalidade e sucumbência 

autoral. Defiro retificação do polo passivo, proceda sra. Gestora a 

Correção no Sistema. REJEITO a preliminar de ausência de interesse 

processual sob o argumento de que não houve pedido administrativo 

antes do ajuizamento da presente ação, pois estão juntados (ID. 9776545). 

Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Atendimento e Histórico Clínico, 
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comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de audiência de conciliação 

atestou que o periciado apresenta “invalidez permanente leve (25%) em 

membro inferior esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados 

e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e 

as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade 

com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 17/08/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no membro inferior esquerdo, 

em um grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo 

com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data 

do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT movida por Angelo Tadeu Marques Rosa em face de Segurador 

Líder para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 2.362,50 

(dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente 

parcial incompleta no membro inferior esquerdo, corrigido monetariamente 

data do sinistro (17/08/2016) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se 

os autos observados as formalidades legais. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016077-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BOM FUTURO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BF PARTICIPACOES S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT10917-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 1016077-34.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Abstenção de Uso de Nome Empresarial c/c Danos 

Morais e Obrigação de Fazer proposta por Bom Futuro Transportes 

Rodoviários Ltda. em face de BF Participações S/A. A empresa 

Requerente é uma sociedade empresária limitada, que no ramo de 

transporte rodoviário de cargas, devidamente registrada na Junta 

Comercial do Estado de Mato Grosso em 15/12/1998, e início de atividade 

em 02/01/1999, exercendo suas atividades empresariais, há mais de 19 

(dezenove) anos. Com o passar dos anos tomou conhecimento da criação 

do denominado GRUPO BOM FUTURO, que atua ramo agrícola, ou seja, 

cultivo e venda de grãos e por não exercer o mesmo ramo de atividade da 

empresa Autora, nunca se opôs quanto a utilização do nome BOM 

FUTURO pela empresa adversa. No final de 2016, recebeu uma notificação 

extrajudicial da empresa Requerida, para que a empresa Autora deixasse 

de utilizar o nome empresarial BOM FUTURO, sob o fundamento de que a 

Requerida era detentora da marca BOM FUTURO, devidamente registrada 

no INPI desde o ano de 1999, conforme se observa pelas notificações 

anexas. Assim sendo, após tomar conhecimento do referido fato e uso 

indevido do nome BOM FUTURO no mesmo ramo de atividade da empresa 

Autora, esta encaminhou contranotificação extrajudicial à Requerida, 

enfatizando que possuía registro na Junta Comercial do Estado de Mato 

Grosso desde 02/01/1999, encontrando-se devidamente registrada sob o 

nome BOM FUTURO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, e que, por estas 

razões, goza de proteção ao nome empresarial em âmbito estadual, 

conforme assim determina a Lei. Sustenta que possui registro na Junta 

Comercial do Estado de Mato Grosso ANTERIOR ao registro da Requerida 

no INPI, de forma que o nome lhe pertence. Requer, diante dos fatos, a 

condenação da Requerida para que esta se abstenha de utilizar em seu 

nome fantasia a denominação BOM FUTURO TRANSPORTES, e, ainda, ao 

pagamento de danos morais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 
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Deu à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Decisão inicial 

conforme ID 13819724. Audiência de conciliação conforme termo ID 

14464682. Citado, o requerido apresentou contestação conforme ID 

14859015, sustentando que a marca lhe pertence visto que fez seu 

registro junto ao INPI, que lhe garante a propriedade da marca, pugnando, 

diante disso, pelo julgamento improcedente do pedido. Formulou, no mesmo 

documento, pedido reconvencional, para que a reconvinda se abstenha de 

continuar a usar a marca Bom Futuro. Impugnação e contestação à 

Reconvenção, conforme ID 16129939. Impugnação à contestação da 

reconvenção apresentada conforme ID 18826315. O feito foi saneado 

conforme ID 27952531. Intimadas para se manifestarem quanto a 

necessidade de produção de provas, as partes pugnaram pelo julgamento 

antecipado da lide. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Abstenção de Uso de Nome Empresarial c/c 

Danos Morais e Obrigação de Fazer proposta por Bom Futuro Transportes 

Rodoviários Ltda. em face de BF Participações S/A visando a 

exclusividade no uso do nome Bom Futuro Transportes, além de 

indenização por dano moral. A requerida apresentou reconvenção, 

também solicitando a exclusividade da marca sob o fundamento da 

existência de registro no INPI, requerendo que a reconvinda/autora se 

abstenha de fazer uso do nome Bom Futuro. De início, importa consignar 

que “a marca constitui um sinal distintivo de percepção visual que 

individualiza produtos e/ou serviços. O seu registro confere ao titular o 

direito de usar, com certa exclusividade, uma expressão ou símbolo e a 

sua proteção, para além de garantir direitos individuais, salvaguardar 

interesses sociais, na medida em que auxilia na melhor aferição da origem 

do produto e/ou serviço, minimizando erros, dúvidas e confusões entre 

usuários” (STJ - REsp 1149403/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 29/11/2013). O registro 

validamente expedido pelo INPI assegura ao titular da marca o seu uso 

exclusivo em todo o território nacional. Em relação ao nome empresarial, 

registrado na Junta Comercial (nome empresarial, que nada tem a ver com 

a marca a ser utilizada e explorada pela empresa), a tutela se 

circunscreve à unidade federativa de competência da Junta Comercial em 

que registrados os atos constitutivos da empresa. Para Fabio Ulhôa 

Coelho há quatro diferenças entre a marca e o nome empresarial que 

caracterizam a distinção: o órgão de registro (a marca deve ser registrada 

no INPI e o nome empresarial no respectivo órgão competente, por 

exemplo, na Junta Comercial do Estado), a âmbito territorial da tutela (a 

marca tem proteção nacional e o nome empresarial regional), o âmbito 

material (a marca é caracterizada pela especialidade, enquanto o nome 

empresarial não tem essa restrição) e o âmbito temporal (a vigência do 

registro da marca tem prazo determinado (decênio), que pode ser 

renovado; o nome empresarial, uma vez registrado, não tem prazo de 

proteção pré-determinado) (COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito 

Comercial, p. 186.) Em sendo assim, enquanto a marca consiste em “sinais 

distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições 

legais"(art. 122 da Lei de Propriedade Industrial), o nome empresarial 

traduz-se na expressão que identifica a sociedade empresária nas suas 

relações jurídicas, no que a regra inserta no artigo 1.155, caput, do Código 

Civil, estabelece que “considera-se nome empresarial a firma ou a 

denominação adotada, de conformidade com este Capítulo, para o 

exercício de empresa." De todo modo, certo é que “tanto o nome comercial 

quanto a marca gozam de proteção jurídica com dupla finalidade: por um 

lado, ambos são tutelados contra usurpação e proveito econômico 

indevido; por outro, busca-se evitar que o público consumidor seja 

confundido quanto à procedência do bem ou serviço oferecido no 

mercado” (STJ - REsp 1707881/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017). Nada 

obstante, não raramente identifica-se a existência de conflito entre o nome 

empresarial e a marca, motivo pelo qual a jurisprudência do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, à míngua de disciplina legal para dirimir tal 

colidência, tem estabelecido determinados critérios. Neste sentido: 

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO 

ESPECIAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA 

QUE ACOLHEU REGISTRO DE MARCA. REPRODUÇÃO DE PARTE DO 

NOME DE EMPRESA REGISTRADO ANTERIORMENTE. LIMITAÇÃO 

GEOGRÁFICA À PROTEÇÃO DO NOME EMPRESARIAL. ART. 124, V, DA 

LEI 9.279/96. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. COTEJO ANALÍTICO. NÃO 

REALIZADO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Apesar de as formas de 

proteção ao uso das marcas e do nome de empresa serem diversas, a 

dupla finalidade que está por trás dessa tutela é a mesma: proteger a 

marca ou o nome da empresa contra usurpação e evitar que o consumidor 

seja confundido quanto à procedência do produto. 2. A nova Lei de 

Propriedade Industrial, o deixar de lado a linguagem parcimoniosa do art. 

65, V, da Lei 5.772/71 -corresponde na lei anterior ao inciso V, do art. 124 

da LPI -, marca acentuado avanço, concedendo à colisão entre nome 

comercial e marca o mesmo tratamento conferido à verificação de 

colidência entre marcas, em atenção ao princípio constitucional da 

liberdade concorrencial, que impõe a lealdade nas relações de 

concorrência. 3. A proteção de denominações ou de nomes civis 

encontra-se prevista como tópico da legislação marcária (art. 65, V e XII, 

da Lei nº 5.772/71), pelo que o exame de eventual colidência não pode ser 

dirimido exclusivamente com base no critério da anterioridade, 

subordinando-se, ao revés, em atenção à interpretação sistemática, os 

preceitos legais condizentes à reprodução ou imitação de marcas, é dizer, 

aos arts. 59 e 65, XVII, da Lei nº 5.772/71, consagradores do princípio da 

especificidade. Precedentes. 4. Disso decorre que, para a aferição de 

eventual colidência entre denominação e marca, não se pode restringir-se 

à análise do critério da anterioridade, mas deve também se levar em 

consideração os dois princípios básicos do direito marcário nacional: (i) o 

princípio da territorialidade, ligado ao âmbito geográfico de proteção; e (ii) o 

princípio da especificidade, segundo o qual a proteção da marca, salvo 

quando declarada pelo INPI de "alto renome" (ou"notória", segundo o art. 

67 da Lei 5.772/71), está diretamente vinculada ao tipo de produto ou 

serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou 

confusão entre os usuários. 5. Atualmente a proteção ao nome comercial 

se circunscreve à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial em 

que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida 

a todo território nacional se for feito pedido complementar de arquivamento 

nas demais Juntas Comerciais. Precedentes. 6. A interpretação do art. 

124, V, da LPI que melhor compatibiliza os institutos da marca e do nome 

comercial é no sentido de que, para que a reprodução ou imitação de 

elemento característico ou diferenciado de nome empresarial de terceiros 

constitua óbice ao registro de marca -que possui proteção nacional -, 

necessário, nessa ordem: (i) que a proteção ao nome empresarial não 

goze somente de tutela restrita a alguns Estados, mas detenha a 

exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional e (ii) que a 

reprodução ou imitação seja "suscetível de causar confusão ou 

associação com estes sinais distintivos". Não sendo essa, 

incontestavelmente, a hipótese dos autos, possível a convivência entre o 

nome empresarial e a marca, cuja colidência foi suscitada. 7. O dissídio 

jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre 

acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 8. Recurso 

especial provido, para restabelecer a sentença proferida pelo juízo do 

primeiro grau de jurisdição, que denegou a segurança. (STJ - REsp 

1204488/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 22/02/2011, DJe 02/03/2011) “À vista da compreensão jurisprudencial 

alusiva ao presente assunto, a doutrina tem pontificado que “em resumo, 

pode-se concluir que, em caso de conflito entre nome empresarial e 

marca, deve-se verificar inicialmente a eventual possibilidade de 

convivência entre ambos, considerando-se que: (i) em princípio, o nome 

empresarial é protegido apenas no território do Estado da Junta Comercial 

na qual foi registrado; (ii) em princípio, a marca é protegida apenas no 

ramo de atividade referente ao produto ou serviço que identifica. Caso, 

todavia, verifique-se que a colidência entre o nome empresarial e a marca 

seja passível de provocar confusão entre consumidores, com eventual 

desvio de clientela, deve-se solucionar o conflito segundo o critério da 

anterioridade do registro” (in RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito 

Empresarial Esquematizado. 6ª ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Editora 

Método, 2016, p. 222). Nesta ordem de ideais, por coerência a este 

entendimento, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem 

chancelado a conclusão de que deverá prevalecer a proteção do nome 

empresarial registrado na Junta Comercial anteriormente ao registro da 

marca no INPI (princípio da anterioridade), caso se identifique que as 

Sociedades Empresariais litigantes atuam no mesmo ramo de negócio 

(princípio da especificidade), existindo, inclusive, risco de confusão e 

prejuízo aos consumidores. De todo modo, tal proteção ao nome 

empresarial limitar-se-á ao âmbito geográfico da unidade da federação de 

jurisdição da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos da 

Sociedade Empresária (princípio da territorialidade), salvo se tiver sido 

procedido pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas 

Comerciais, estendendo a todo território nacional. Desta feita, nos casos 

em que se constatar, diante de tais requisitos, que a referenciada 
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proteção deve se circunscrever à unidade federativa da Junta Comercial 

em que procedido o pretérito registro do nome empresarial, infere-se, em 

termos objetivos, que a abstenção do uso da marca, para fins de solução 

do identificado conflito, ficará restrita aos limites territoriais do Estado em 

cujo âmbito fora procedido aquele ato registral da denominação da 

Sociedade Empresarial. Outra não foi, aliás, a solução adotada pelo 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1641906/MG (Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 

26/09/2017), cujo inteiro teor bem demonstra a sua aplicação à presente 

hipótese, in litteris: “Segundo constou no acórdão impugnado, a recorrida 

possui registrado seu nome empresarial (AGUASETE COMÉRCIO LTDA.) 

na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais desde 6/6/1986, tendo 

efetuado pedido de registro para a marca Aguasete perante o INPI em 

30/11/2007. Assim, muito embora a recorrente tenha obtido concessão 

para uso exclusivo da marca Acquaset em 29/6/2010, anteriormente à 

concessão do registro solicitado pela recorrida, portanto, o fato é que, do 

conflito entre o nome empresarial desta e a marca daquela, entendeu o 

TJ/MG que, dada a semelhança significativa existente entre eles, capaz de 

causar confusão no público consumidor, a precedência do registro do 

nome empresarial na JUCEMG é suficiente para garantir exclusividade de 

uso à recorrida.” Assentou a Corte de origem, ainda, não haver dúvidas 

quanto à identidade da área de atuação das litigantes – produção e 

engarrafamento de água mineral –, o que se revela suficiente para 

satisfazer as exigências dos preceitos consagradoras do princípio da 

especialidade. “Contudo, como a recorrida não procedeu ao arquivamento 

do pedido de proteção de seu nome empresarial em outras Juntas 

Comerciais além daquela do Estado de Minas Gerais, a restrição de uso 

deve ater-se apenas no território deste ente federativo. (...) Como é 

sabido, tanto o nome empresarial quanto a marca são passíveis de 

conferir o produto ou serviço comercializado uma identidade específica, 

sendo capazes de agregar, com o decurso do tempo, elementos para 

aferição de sua origem e qualidade. Não por outro motivo, embora 

encerrem conceituações distintas e possuam objetivo diverso, é certo que 

ambos gozam de proteção jurídica de dupla finalidade: por um lado, 

tutela-se o nome e a marca contra usurpação e proveito econômico 

indevido; por outro, evita-se que o público consumidor seja confundido 

quanto à procedência do bem ou serviço oferecido no mercado. (...) O que 

se depreende do arcabouço legal vigente, nesse contexto, é que a LPI 

concede os conflitos entre nome comercial e marca o mesmo tratamento 

conferido às colidência verificadas entre marcas.Este Tribunal Superior 

possui diversos precedentes que cristalizaram entendimento nesse 

sentido, conforme se pode verificar, a título ilustrativo, do julgamento dos 

EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 653.609/RJ (Quarta Turma, DJ de 

27/06/2005) e do REsp 1.204.488/RS (Terceira Turma, DJe 02/03/2011). 

Seguindo essa linha de intelecção, o STJ passou a assentar que, “para a 

aferição de eventual colidência entre denominação e marca, não se pode 

restringir-se à análise do critério da anterioridade, devendo-se também se 

levar em consideração os dois princípios básicos do direito marcário 

nacional: (i) o princípio da territorialidade, ligado o âmbito geográfico de 

proteção; e (ii) o princípio da especificidade, segundo o qual a proteção da 

marca [...] está diretamente vinculada ao tipo de produto ou serviço, como 

corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os 

usuários” (REsp 1.204.488/RS, Terceira Turma, DJe 02/03/2011). Para 

solução da presente controvérsia, portanto, é necessário que se verifique 

se a hipótese fática preenche os requisitos acima delineados. Em primeiro 

lugar, constata-se que o Tribunal de origem identificou que o registro do 

nome empresarial da recorrida satisfaz o requisito da anterioridade, pois 

arquivado na Junta Comercial em momento que precedeu a concessão de 

uso da marca Acquaset à recorrente. Em segundo lugar, no que concerne 

ao princípio da especificidade, o acórdão deixou claro que as empresas 

litigantes atuam no mesmo ramo de negócio (produção e engarrafamento 

de água mineral). Ademais, reconheceu-se que a existência simultânea da 

denominação da recorrida e da marca da recorrente acarretam confusão 

e prejuízo aos consumidores, sendo inviável o convívio de ambos.” “Por 

derradeiro, quanto à territorialidade, consignou-se que, como a recorrida 

possui seu contrato social arquivado somente na Junta Comercial de 

Minas Gerais, não tendo garantido proteção ao seu nome em outros entes 

federativos, a vedação de uso da marca que colide com seu nome 

comercial deve restringir-se aos limites geográficos desse ente 

federativo.” O art. 5º , XXIX da Constituição Federal, a Lei n. 9.279/1996 e 

a Convenção da União de Paris que garantem a proteção à propriedade 

das marcas, e outros signos distintivos tem por objetivo reprimir a 

concorrência desleal, evitar a possibilidade de confusão ou dúvida nos 

consumidores, ou locupletamento com o esforço e trabalho alheios. 

Entretanto a jurisprudência pátria admite a coexistência entre marcas 

iguais ou similares, desde que afastada a possibilidade de confusão entre 

os serviços oferecidos a induzir em erro o consumidor. O STJ têm 

entendido que não se configura violação ao direito de marca ou à proteção 

ao nome de empresa quando o uso de signo ou sinal distintivo com ela 

coincidente se dá em ramo de atividade totalmente distinto daquela em que 

o requerente do registro atua, restando afastada, por via de 

consequência, a caracterização de ilicitude ou a concorrência de uso 

parasitário, ante a impossibilidade de confusão da clientela. No caso em 

concreto, a autora e requerida utilizam da expressão “Bom Futuro”, porém 

não atuam no mesmo ramo de negócio, uma trabalha com agronegócio e a 

outra com transporte. O registro do nome empresarial Bom Futuro 

Transportes ocorreu em 15/12/1998, e o registro da marca Bom Futuro 

apenas em 2016. No entanto, malgrado a requerida englobe em sua razão 

social a marca registrada da autora, entendo que, não assiste razão às 

partes. Isto porque, as partes atuam em segmentos mercadológicos 

diferentes dentro do vasto setor de produtos utilizados no transportes, 

tendo objeto social diversificado e incontestavelmente diferente. Uma 

sendo uma empresa de grandes proporção e alcance nacional e a outra 

uma empresa estadual, diga-se de pequeno porte frente a requerida. 

Todavia, em virtude das considerações tecidas, não verifico a 

possibilidade real de confusão entre consumidores; usurpação; proveito 

econômico parasitário e/ou desvio desleal de clientela alheia – motivadores 

à proteção tanto da marca quanto do nome comercial, conforme 

precedentes do STJ. Ou seja, não vislumbro hipótese a fim de fazer valer 

a finalidade da norma. E mais, enfatizo apresentarem as partes um 

conjunto-imagem (trade dress) absolutamente distinto em todas suas 

facetas, sendo – novamente – difícil presumir a ocorrência de associação 

de ideias ou confusão no mercado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA 

REGISTRADA C/C PERDAS E DANOS. COLIDÊNCIA ENTRE MARCA E 

TÍTULO DE ESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS 

PRINCÍPIOS DA TERRITORIEDADE E DA ESPECIALIDADE. MULTA POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. 1. Apelação interposta da 

sentença, que, proferida em ação de abstenção de uso de marca 

registrada c/c perdas e danos, julgou improcedentes os pedidos iniciais 

voltados à condenação das rés a se absterem do uso de determinada 

expressão em sua atividade empresária e a pagarem indenização por 

danos morais, danos emergentes e lucros cessantes. 2. Salvo nas 

hipóteses de marca de alto renome ou de marca notoriamente conhecida 

(arts. 125 e 126 da LPI), para a aferição de eventual colidência entre 

marca e signos distintivos sujeitos a outras modalidades de proteção - 

como o nome empresarial e o título de estabelecimento -, não é possível 

restringir-se à análise do critério da anterioridade, mas deve também se 

levar em consideração os princípios da territorialidade e da especialidade, 

como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão 

entre os usuários. Jurisprudência do c. STJ ( REsp. 1.232.658/SP, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 12/06/2012, DJe 

25/10/2012). 3. No caso, as partes estão em posições geográficas 

distintas e, conquanto suas atividades estejam ligadas a móveis, atuam em 

segmentos mercadológicos diferentes. Isso porque a autora está sediada 

no Paraná e tem como objeto social principal a produção de móveis de 

madeira, ao passo que as rés se situam no Distrito Federal e entorno e 

exercem a atividade primordial de comércio varejista, vendendo móveis 

diversos, eletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos de informática. 

Além disso, não há notícia de que a autora forneça seus produtos 

diretamente para os consumidores, nem mesmo pela internet. 4. Aferida a 

inexistência de qualquer risco de confusão, é possível a convivência entre 

o título de estabelecimento usado pelas rés e a marca registrada pela 

autora, sendo improcedentes os pedidos iniciais. (...) 6. Apelação da 

autora  conhec ida e  desprov ida.  (Acórdão n .1080898 , 

20160510102703APC, Relator: CESAR LOYOLA 2ª TURMA CÍVEL, Data de 

Julgamento: 07/03/2018, Publicado no DJE: 12/03/2018. Pág.: 317/360) 

Portanto, não implicando a hipótese dos autos em usurpação; proveito 

econômico parasitário; desvio desleal de clientela alheia e/ou ocorrência 

de associação de ideias ou confusão no mercado, é possível a 

convivência entre o nome empresarial questionado e as marcas 

registradas pelas partes de forma que tanto a ação principal, quando a 

reconvenção não merecem procedência. Destarte, não havendo ilícito por 

por parte do autor da ção ou da reconvenção, não há que se falar em 
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dever de indenizar material ou moralmente qualquer prejuízo, vez que 

inexistente. Não estando caracterizada a violação/infração à marca no 

caso em tela, despropositado falar em pagamento de indenização por 

danos morais. Outrossim, não determinada a abstenção pretendida, 

igualmente descabida a fixação de astreintes. Deixo de enfrentar os 

demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para 

diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, 

agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do 

art. 5º, LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente Ação de Abstenção de Uso de Nome 

Empresarial c/c Danos Morais e Obrigação de Fazer proposta por Bom 

Futuro Transportes Rodoviários Ltda. em face de BF Participações S/A. 

Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 12% do valor da causa, cuja 

execução torno suspensa em razão da gratuidade concedida. Da mesma 

forma JULGO IMPROCEDENTE o pedido reconvencional formulado por BF 

Participações S/A em face de Bom Futuro Transportes Rodoviários Ltda. 

Condeno a reconvinte ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 12% do valor da causa. Transitado em julgado, 

não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifestem as 

partes no interesse da execução da sentença. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019000-33.2018.8.11.0041
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1019000-33.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Alexandre De Azevedo E Silva em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 21/10/2017, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 13932755) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais) 

em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexo ao ID. 13932591. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios 

da justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Na contestação (ID – 9455881), 

alega à requerida a preliminar de alteração do polo passivo da ação, da 

carência da ação ante a ausência do requerimento administrativo. 

Conforme consta no (ID – 16148408), foi realizada a tentativa de 

conciliação entre as partes, restando infrutífera, bem como foi anexado o 

laudo pericial. A parte autora manifestou-se em impugnação (ID – 

16686549), reiterando os termos da exordial, bem como manifestou 

favorável ao laudo pericial. Manifestações da parte requerida (ID – 

16337334), com relação ao laudo pericial. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT ajuizada proposta por Alexandre De Azevedo E Silva 

em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, a 

requerida suscitou em sede de contestação a preliminar de alteração do 

polo passivo da ação, da carência da ação ante a ausência do 

requerimento administrativo. Rejeito a preliminar de alteração do polo 

passivo, afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a 

esta a função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte legítima 

para figurar no polo passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar da carência 

da ação ante a ausência do requerimento administrativo, pois está juntado 

ao ID. 13932763. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. 

Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

3.375,00 (três mil e trezentos e setenta cinco reais). A autora juntou na 

inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Boletim 

de Atendimento, comprovando o acidente e o atendimento médico após o 

ocorrido. A perícia médica judicial realizada em audiência de conciliação 

atestou que o periciado apresenta “incapacidade física como média (50%) 

em tornozelo direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 
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aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 21/10/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do tornozelo direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve no tornozelo direito, em um 

grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Alexandre De 

Azevedo E Silva em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais 

para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um 

mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente completa no 

tornozelo direito, corrigido monetariamente data do sinistro (21/10/2017) 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir 

da citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1023286-25.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Eduardo Pereira de Menezes em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 30/11/2014, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 4493831) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos) em decorrência de 

sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos (ID – 

4493821/4493826/4493829/4493831/4493833/4493838/4493841/4493844/

4493848/4493850/4493857/4493861/4493866). Pela decisão (ID – 

4507016) foi deferido os benefícios da justiça gratuita, designada 

audiência de conciliação e determinada à citação e intimação da parte 

requerida. Manifestação da parte requerida (ID – 5778543) requerendo a 

habilitação nos autos. Na contestação (ID – 5788286), alega à requerida a 

preliminar de alteração do polo passivo da ação e a carência da ação pela 

falta de interesse de agir, pela necessidade de pedido administrativo 

anterior. Conforme consta no (ID – 5813937), foi realizada a tentativa de 

conciliação entre as partes, restando infrutífera, bem como foi anexado o 

laudo pericial. A parte autora impugnou a contestação (ID –7157798), 

reiterando os termos da exordial, bem como manifestou com relação ao 

laudo pericial. Manifestações das partes (ID – 15130423 e 15361199) com 

relação ao laudo pericial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório – DPVAT ajuizada proposta por Eduardo Pereira de Menezes 

em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, a requerida suscitou em sede de contestação a preliminar 

de alteração do polo passivo da ação e a carência da ação pela falta de 

interesse de agir, pela necessidade de pedido administrativo anterior. 

REJEITO a preliminar de alteração do polo passivo, onde a requerida afirma 

que deveria constar neste a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a 

requerida a função de líder dos consórcios, sendo pois, a demandada 

parte legítima para figurar no pólo passivo, visto que é integrante do grupo 

de seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 
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demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega 

o autor, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitado, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Triagem de Pronto 

Atendimento (ID- 4493831 e 4493841), comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

mutirão de conciliação do DPVAT (ID- 5813937) atestou que “o periciado 

apresenta invalidez permanente média (50%) em membro superior 

esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 30/11/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro superior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em membro superior 

esquerdo, em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por 

cento), de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da 

Lei 6.194/74, totalizando R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e 

cinco reais). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – 

DPVAT movida por Eduardo Pereira de Menezes em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e 

cinco reais) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente parcial incompleta no membro superior esquerdo, corrigido 

monetariamente data do sinistro (30/11/2014) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001446-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA JULIANA DE ALMEIDA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001446-51.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Benedita Juliana de Almeida em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 16/10/2018 certidão de ocorrência anexado (ID – 

17384609) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a 

ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua 

invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexados ao ID 17383864. 

Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da justiça gratuita, 

designada audiência de conciliação e determinada a citação e intimação da 
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parte requerida. Conforme (ID – 19639653) foi realizada audiência de 

conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo 

pericial. Na contestação (ID – 10457955), alega à requerida, 

preliminarmente, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda e a ausência de requerimento administrativo. A parte 

autora impugnou a contestação (ID – 20088154), reiterando os termos da 

exordial e concordando com o laudo pericial acostado. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Benedita Juliana 

de Almeida em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda e a ausência de requerimento administrativo. Em 

relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida 

afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou 

na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, 

Protocolo de Atendimento Médico, comprovando o acidente e atendimento 

médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que a periciada apresenta “invalidez permanente 

média (50%) no ombro esquerdo”. Cumpre esclarecer que as hipóteses de 

impedimentos ou suspeição do juiz são taxativas, conforme disposto no 

art. 144 e 145 do CPC. Assim, configura-se para o presente caso a 

impossibilidade de qualquer arguição futura acerca de suposto 

impedimento ou suspeição dessa magistrada, conforme recente julgado do 

TJAP – Exceção de Impedimento Cível nº 0000644-26.2016.8.03.0000 – 

Julgado em 29/11/2017. A análise conjunta dos documentos acostados e 

da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 16/10/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do ombro esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no ombro esquerdo, em um grau 

de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com que 
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preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Benedita Juliana de Almeida em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento R$ 1.687,50 

(um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente no ombro 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (16/10/2018) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031239-06.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Adelino Domingos de Morais em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 12/08/2017, conforme boletim de acidente de 

trânsito anexado (ID-10196542) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos (ID – 

10196526/10196542/10196564/10196591/10196610/10196634). Pela 

decisão (ID – 10279961) foi deferido o pedido de gratuidade de justiça, 

designada audiência de conciliação e determinada a citação e intimação da 

parte requerida. Manifestação da parte requerida (ID – 11437684 e 

1144180) requerendo a habilitação nos autos. Conforme consta no (ID – 

11468937), foi realizada a tentativa de conciliação entre as partes, 

restando infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na 

contestação (ID – 11728801), alega à requerida a preliminar da alteração 

do polo passivo da ação, da carência da ação pela falta de interesse de 

agir, pela ausência do requerimento administrativo, e a ausência do laudo 

do IML. A parte autora impugnou a contestação (ID – 14473055) reiterando 

os termos da exordial, bem como manifestou ser favorável com relação ao 

laudo pericial. Manifestação da parte requerida (ID – 16311230), com 

relação ao laudo pericial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório – DPVAT ajuizada proposta por Adelino Domingos de Morais 

em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a preliminar 

da alteração do polo passivo da ação, da carência da ação pela falta de 

interesse de agir, pela ausência do requerimento administrativo, e a 

ausência do laudo do IML. Rejeito a preliminar de alteração do polo 

passivo, afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a 

esta a função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte legítima 

para figurar no pólo passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar da ausência 

do requerimento administrativo, porque está juntado (ID – 10196542). 

IMPROCEDE a preliminar de ausência do Laudo do IML, pois a não 

elaboração de laudo pelo IML, não impede que, em momento posterior, seja 

determinado pelo juízo, ex officio ou a requerimento da parte, produção de 

prova pericial por perito médico, a fim de complementar o laudo ou 

contrapô-lo. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a 

parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Boletim de Atendimento 

(ID – 10196542 e 10196564), comprovando o acidente e o atendimento 

médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação (ID - 11468937) atestou que o periciado apresenta 

“incapacidade física como intensa (75%) em segmento de coluna lombar”. 

A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica 

realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 233 de 327



proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 12/08/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em segmento da coluna lombar, o percentual 

incidente será de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intenso em segmento da coluna 

lombar, em um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta 

e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por 

cento), de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da 

Lei 6.194/74 totalizando R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos). Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT proposta por Adelino Domingos de Morais em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais, para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente parcial em segmento da coluna lombar corrigido 

monetariamente data do sinistro (12/08/2017) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1025546-41.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Julia Da Silva Moreira em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, 

ocorrido em 11/06/2017, conforme boletim de ocorrência anexado (ID – 

9503008) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a 

ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua 

invalidez. Com a inicial vieram os documentos (ID– 

9502995/9502997/9503002/9503004/9503006/9503008/9503016). Pela 

decisão inicial foram deferidos os benefícios da justiça gratuita, designada 

audiência de conciliação e determinada a citação e intimação da parte 

requerida. Manifestação da parte requerida (ID- 10963362), requerendo a 

habilitação nos autos. Conforme consta no (ID – 11172219), foi realizada a 

tentativa de conciliação entre as partes, restando infrutífera, bem como foi 

juntado laudo pericial. Na contestação (ID –10963491) suscitou a 

requerida em sede de preliminar da necessidade de alteração do polo 

passivo da ação, da ausência de interesse processual ante o pagamento 

na sede administrativa, carência de ação boletim de ocorrência sem 

validação, da ausência do laudo do IML. A parte autora impugnou a 

contestação (ID – 14551137), reiterando os termos da exordial, bem como 

manifestou favorável ao laudo pericial. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório – DPVAT ajuizada proposta por Julia Da Silva Moreira em face 

de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado 

da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria 

prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as 

provas documentais contidas nos autos. Alega o autor, em síntese, que 

sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitado, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim 

de Ocorrência, Protocolo de Atendimento Médico, comprovando o acidente 

e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada 

em sessão de conciliação atestou que “o periciado apresenta 

incapacidade como intensa (75%) em ombro direito e leve (25%) em 

estrutura torácica”. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 
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invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 11/06/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente no ombro direito, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável e para estrutura torácica, o percentual incidente será 

de até 100% (cem por cento) do valor máximo indenizável. Nesse sentido: 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE 

DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, 

não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas. O 

pagamento do seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das 

lesões sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa em ombro direito, em um 

grau de 75% (setenta e cinco por cento) e, leve em estrutura torácica em 

um grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), 

equivalente a R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte 

e cinco centavos) e 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

indenizável de 100% (cem por cento), equivalente a 3.375,00 (três mil e 

trezentos e setenta e cinco reais) de acordo com que preceitua o inc. II do 

paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 5.062,50 (cinco mil 

e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Julia Silva Moreira em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 5.062,50 

(cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial do ombro 

direito e estrutura torácica, corrigido monetariamente data do sinistro 

(11/06/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001196-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEIDE DE OLIVEIRA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAIANE TONHÁ GALVÃO OAB - MT10130-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001196-86.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Maria Leide de Oliveira Santana em face de Bradesco Auto/RE 

Companhia de Seguros. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave 

acidente de trânsito, ocorrido em 21/06/2016 conforme histórico clínico 

anexado (ID – 4632519) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ao ID 11973705. Pela decisão inicial foram deferidos os 

benefícios da justiça gratuita, designada audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

10440496) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID – 10457955), 

alega à requerida, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda, ausência de requerimento 

administrativo, ausência de laudo do IML, boletim de ocorrência incompleto. 

A parte autora impugnou a contestação (ID – 10575372), reiterando os 

termos da exordial e concordando com o laudo pericial acostado. Pelo 

despacho (ID – 15052541) foi determinada a intimação da parte requerida. 

Manifestação da parte requerida a respeito do laudo pericial (ID 

16283450). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Maria Leide de Oliveira Santana em face de Bradesco 

Auto/RE Companhia de Seguros. Profiro o julgamento antecipado da lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de 

outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda, ausência de requerimento 

administrativo, ausência de laudo do IML, boletim de ocorrência incompleto. 

Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida 

afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 
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para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. IMPROCEDE a preliminar de ausência 

do Laudo do IML, pois a não elaboração de laudo pelo IML, não impede 

que, em momento posterior, seja determinado pelo juízo, ex officio ou a 

requerimento da parte, produção de prova pericial por perito médico, a fim 

de complementar o laudo ou contrapô-lo. REJEITO a preliminar de Carência 

de Ação por invalidade do Boletim de Ocorrência, pois embora a 

seguradora recorrente tenha alegado em sede de preliminar de carência 

de ação, a invalidade do boletim de ocorrência, para a comprovação dos 

fatos alegados na inicial, não se trata de questão preliminar, mas matéria 

relativa à de prova documental e, portanto, atinente ao mérito da demanda. 

Assim, deverá ser analisada em momento oportuno, juntamente com o 

mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação 

de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de Atendimento Médico, 

comprovando o acidente e atendimento médico após o ocorrido. A perícia 

médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o periciado 

apresenta “invalidez permanente média (50%) em estrutura crânio facial”. 

A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica 

realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 21/06/2016 devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente leve em estrutura crânio facial, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em estrutura crânio 

facial, em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 100% (cem por 

cento), de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da 

Lei 6.194/74, totalizando R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta 

reais). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem 

incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 

405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar 

que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a 

aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter 

sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os 

quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Maria Leide de Oliveira Santana em face de Bradesco Auto/RE Companhia 

de Seguros para condenar a requerida: a) ao pagamento R$ 6.750,00 

(seis mil setecentos e cinquenta reais), conforme tabela de percentuais, 

para o caso de invalidez permanente leve em estrutura crânio facial, 

corrigido monetariamente data do sinistro (21/06/2016) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 
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manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041095-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FARUH AHMED SALEH NETO (EXECUTADO)

DULCI SIRLEI PERSKE (EXECUTADO)

RAFAEL EDUARDO PERSKE (EXECUTADO)

SAID AHMED SALEH NETO (EXECUTADO)

EDNA JOSE DOS SANTOS SALEH (EXECUTADO)

EMTEC EMPRESA DE TECNOLOGIA EMPREENDIMENTOS DE 

COMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBSON PRATI OAB - MT0013083A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1041095-57.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

PLUGMAIS Distribuidora Informática e Telecomunicações Ltda. em face de 

EMTEC Empresa de Tecnologia e Empreendimentos de Comunicações e 

Informática Ltda., Said Ahmed Saleh Neto, Edna José dos Santos Saleh, 

Dulci Sirlei Perske, Rafael Eduardo Perske e Faruh Ahmed Saleh Neto. A 

decisão de id 17003941 determinou a citação da parte executada. Os 

executados se manifestaram, conforme id 22639915, informando o 

pagamento de 30% (trinta por cento) do débito e o parcelamento dos 

valores em seis parcelas. Parcelas de pagamento no id 23885716; 

25716774; 28148635 e 29884292. O exequente se manifestou, por meio 

do id 30121075, reconhecendo os valores depositados, informando a 

quitação integral do débito e pugnando pela expedição de alvará. Vieram 

os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por PLUGMAIS Distribuidora 

Informática e Telecomunicações Ltda. em face de EMTEC Empresa de 

Tecnologia e Empreendimentos de Comunicações e Informática Ltda., Said 

Ahmed Saleh Neto, Edna José dos Santos Saleh, Dulci Sirlei Perske, Rafael 

Eduardo Perske e Faruh Ahmed Saleh Neto. Defiro o pedido e determino a 

expedição de alvará, devendo o valor de R$ 83.048,39 (oitenta e três mil 

quarenta e oito reais e trinta e nove centavos) ser levantado por Sarmento 

Ferreira Sociedade Individual de Advocacia (CNPJ nº 04.397.487/0001-49, 

Banco Santander, agência 1684, conta corrente nº 13000026-9). Diante 

do exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, nos termos do art. 924, 

inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011969-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS WELB ARAUJO SILVA (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011969-93.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Marcos Welb Araujo Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 09/01/2017, conforme boletim de atendimento 

anexado (ID – 6123753) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos) em decorrência de 

sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos (IDS – 

6123743/6123747/6123750/6123753/6123759). Pela decisão (ID – 

7289720) foi deferido os benefícios da justiça gratuita, designada 

audiência de conciliação, determinada à citação e intimação da parte 

requerida. Conforme consta no (ID – 9597091), foi realizada a tentativa de 

conciliação entre as partes, restando infrutífera, bem como foi anexado o 

laudo pericial. Na contestação (ID – 9685942), alega à requerida a 

preliminar de alteração do polo passivo da ação, da carência da ação, pela 

ausência de comprovação de entrega da documentação, da ausência de 

requerimento administrativo, pela falta de interesse de agir, pela ausência 

de requerimento administrativo e a ausência do laudo do IML. A parte 

autora impugnou a contestação (ID – 12459234), reiterando os termos da 

exordial. Intimadas para se manifestarem acerca da necessidade de 

produção de provas, a parte autora manifestou (ID – 15691310) e a parte 

requerida manifestou-se no (ID – 15766362) informando que não há mais 

provas a serem produzidas, pugnando pelo julgamento antecipado da lide. 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se 

de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada proposta 

por Marcos Welb Araujo Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, a requerida suscitou em sede de contestação a 

preliminar de alteração do polo passivo da ação da carência da ação, pela 

ausência de comprovação de entrega da documentação, da ausência de 

requerimento administrativo, pela falta de interesse de agir, pela ausência 

de requerimento administrativo e a ausência do laudo do IML. Em relação a 

preliminar de alteração do polo passivo, onde a requerida afirma que 

deveria constar neste a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a 

requerida a função de líder dos consórcios, sendo pois, a demandada 

parte legítima para figurar no pólo passivo, visto que é integrante do grupo 

de seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 
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base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar da ausência 

do requerimento administrativo, porque está juntado (ID – 6123759). 

IMPROCEDE a preliminar de ausência do Laudo do IML, pois a não 

elaboração de laudo pelo IML, não impede que, em momento posterior, seja 

determinado pelo juízo, ex officio ou a requerimento da parte, produção de 

prova pericial por perito médico, a fim de complementar o laudo ou 

contrapô-lo. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega o 

autor, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitado, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico, comprovando o acidente 

e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada 

em mutirão de conciliação do DPVAT (ID- 9597091) atestou que “o 

periciado apresenta invalidez permanente média (50%) em membro 

superior direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 09/01/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro superior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em membro superior 

direito, em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, a 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por 

cento), de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da 

Lei 6.194/74, totalizando R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e 

cinco reais). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – 

DPVAT movida por Marcos Welb Araujo Silva em face de Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor 

de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais) conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial 

incompleta no membro superior direito, corrigido monetariamente data do 

sinistro (09/01/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037780-55.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Irani Tavares de Lima em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais DPVAT S/A. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave 

acidente de trânsito, ocorrido em 29/04/2017, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 11159553), que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos (ID – 

111599547/11159549/11159553/11159558/11159564). Pela decisão (ID – 

112815000) deferiu o pedido de gratuidade de justiça, designou audiência 

de conciliação e determinou a citação e intimação da parte requerida. 

Conforme consta no (ID – 12363251), foi realizada a tentativa de 

conciliação entre as partes, restando infrutífera, bem como foi anexado o 

laudo pericial. Na contestação (ID – 12759710), suscitou o requerido em 

sede de preliminar a alteração do polo passivo da ação, da falta de 
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interesse de agir ante a ausência da realização de pedido administrativo 

anterior, bem como sua recusa. A parte autora impugnou a contestação 

(ID- 12792399), reiterando os termos da exordial, bem como manifestou 

favorável ao laudo pericial. A parte requerida manifestou (ID – 12989331), 

pela validação do laudo realizado na audiência de conciliação. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada proposta por Irani 

Tavares de Lima em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de preliminar a 

alteração do polo passivo da ação, da falta de interesse de agir, da 

necessidade de realização de pedido administrativo anterior, da não 

comprovação do pedido administrativo e a sua recusa. Rejeito a preliminar 

de alteração do polo passivo, afirmando que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter 

sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, a 

demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar da ausência da comprovação do pedido administrativo, porque 

está juntado (ID – 11159564). Rejeitadas as preliminares, passo a análise 

do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de 

transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no 

valor R$ R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou 

na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Atendimento e Ficha 

Clínica (ID – 11159553/11159564), comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de audiência de conciliação (ID - 12363251) atestou que o 

periciado apresenta “invalidez permanente intensa (75%) em membro 

inferior esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 29/04/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

conforme o grau de sua invalidez. Assim, compulsando a tabela de 

percentuais, verifico que a invalidez permanente do membro inferior 

direito, como se deu no caso em questão, o percentual incidente será de 

até 70% (setenta por cento) do valor máximo indenizável. Nesse sentido: 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE 

DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, 

não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas.O 

pagamento do seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das 

lesões sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no membro inferior esquerdo, 

em um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta 

e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por 

cento), de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da 

Lei 6.194/74, totalizando R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data 

do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 
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PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT movida por Irani Tavares de Lima em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais DPVAT S/A para condenar a requerida: a) 

ao pagamento do valor de R$ 7.085,50 (sete mil e oitenta e cinco reais e 

cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente parcial incompleta no membro inferior esquerdo, 

corrigido monetariamente data do sinistro (29/04/2017) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observados as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015167-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DOMINGUES DA RESSUREICAO (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015167-07.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Sebastião Domingues da Ressureição em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 07/09/2015, conforme certidão de 

ocorrência anexado (ID – 13472602) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 13472600. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 15066343) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 15234000), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo da 

demanda, ausência de requerimento administrativo prévio. A parte autora 

impugnou a contestação (ID – 16222450), reiterando os termos da 

exordial. Manifestação das partes acerca do laudo pericial (ID – 15279847; 

16320135). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Sebastião Domingues da Ressureição em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde 

de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo 

passivo da demanda e a ausência de requerimento administrativo prévio. 

Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida 

afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve conclusão do pedido administrativo antes do ajuizamento da 

presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim 

de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, comprovando o acidente 

e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada 

em sessão de conciliação atestou que o periciado apresenta “invalidez 

permanente média (50%) em membro superior esquerdo”. A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz 

jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça 

sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme a edição da 

Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do 

seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, a 

possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 
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hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 07/09/2015, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro superior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro superior esquerdo, 

em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Sebastião Domingues da Ressureição em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em 

membro superior esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro 

(07/09/2015) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014286-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS GOMES DA SILVA BERTOLINO (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014286-64.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Jean Carlos Gomes da Silva Bertolino em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 30/10/2016, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 6831722) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos (ID – 

6831713/6831721/6831722/6831723/68377724). Pela decisão (ID – 

7300900), foi deferido os benefícios da justiça gratuita, designada 

audiência de conciliação e determinada a citação e intimação da parte 

requerida. Na contestação (ID – 9732809), suscitou o requerido em sede 

de preliminar a alteração do polo passivo da ação, da ausência de 

comprovação da documentação, da carência da ação e da inépcia da 

inicial pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo, pela ausência do laudo do IML, pela ausência do boletim de 

ocorrência. Conforme consta no (ID – 10059471) foi realizada a tentativa 

de conciliação entre as partes, restando infrutífera, bem como foi anexado 

o laudo pericial. A parte autora impugnou a contestação às fls. (ID – 

14485715), reiterando os termos da inicial. A parte autora manifestou-se 

(ID – 14486042) pela validação do laudo realizado na audiência de 

conciliação e o julgamento antecipado. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Jean Carlos Gomes da Silva Bertolino 

em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação a preliminar de alteração do 

polo passivo da ação, da ausência de comprovação da documentação, da 

carência da ação e da inépcia da inicial pela falta de interesse de agir, pela 

ausência do requerimento administrativo, pela ausência do laudo do IML, 

pela ausência do boletim de ocorrência. Rejeito a preliminar de alteração 

do polo passivo, afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido 

a esta a função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte 

legítima para figurar no polo passivo, tendo em vista que é integrante do 

grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro 

obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 
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até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar da ausência da entrega de documento administrativo, porque 

está juntado conforme consta no (ID – 6831724). IMPROCEDE a preliminar 

de ausência do Laudo do IML, pois a não elaboração de laudo pelo IML, 

não impede que, em momento posterior, seja determinado pelo juízo, ex 

officio ou a requerimento da parte, produção de prova pericial por perito 

médico, a fim de complementar o laudo ou contrapô-lo. REJEITO a 

preliminar de Carência de Ação pela ausência do Boletim de Ocorrência, 

pois embora a seguradora recorrente tenha alegado em sede de preliminar 

de carência de ação, a ausência do boletim de ocorrência, para a 

comprovação dos fatos alegados na inicial, não se trata de questão 

preliminar, mas matéria relativa à de prova documental e, portanto, atinente 

ao mérito da demanda. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do 

mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A autora juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Certidão de Ocorrência e Histórico Clínico ((ID - 

6831722), comprovando o acidente e o atendimento médico após o 

ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação 

atestou que o periciado apresenta “incapacidade física como média (50%) 

em membro superior esquerdo, e residual (10%) em estrutura torácica”. A 

análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 30/10/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em estrutura torácica, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável, e em membro superior, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em membro superior 

esquerdo em um grau de 50% (cinquenta por cento) e, residual em 

estrutura torácica, em um grau de 10% (dez por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por 

cento), equivalente a R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco 

reais), 10% (dez por cento) do valor máximo indenizável de 100% (cem 

por cento), equivalente a R$ 1.350,00 (três mil e trezentos e setenta e 

cinco reais) de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 

3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco 

reais). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem 

incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 

405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar 

que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a 

aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter 

sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os 

quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por 

Jean Carlos Gomes da Silva Bertolino em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de 

R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro superior 

esquerdo e estrutura torácica, corrigido monetariamente data do sinistro 

(30/10/2016) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010253-31.2017.8.11.0041

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:

ERMINIA DOS SANTOS CONCEICAO - ME (EXECUTADO)

ERMINIA DOS SANTOS CONCEICAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

 

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

manifestar-se acerca da certidaõ do Oficial de Justiça, bem como, da 

habilitação aos autos de Ermini, e, ainda, "intimo o exequente para que se 

manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens 

passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que 

entender de direito, no mesmo prazo". Cuiabá-MT, 28 de março de 2020. 

Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 

da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024081-94.2017.8.11.0041

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:

ILLE RACHID JAUDY KEHDI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FREDERICO KUNZE PINTO OAB - MT9297-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora para, no prazo de 15 (quinae) dias, 

manifestar-se acerca da citação do Executado, da distribuição dos 

Embargos à Execução PJE 1009429-04.2019.8.11.0041, bem como, 

requeira o que entender de direito, indicando bens passíveis de penhora. 

Cuiabá-MT, 28 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor 

Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002296-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (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:

JOAO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico e dou fé que a 

Contestação foi apresentada tempestivamente. Ato contínuo, procedo à 

intimação da parte autora para impugná-la no prazo legal. Cuiabá-MT, 30 

de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058931-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAUCIDIO DE AMORIM PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte Requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca das alegações da Requerente (id. 

29815094 e seguintes, de 03.03.2020) Cuiabá-MT, 30 de março de 2020. 

Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 

da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030823-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE PONTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENA VIEIRA DA SILVA OAB - SP82185-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca do pagamento realizado pelo Requerido, salientando 

que os autos serão arquivados em caso de silêncio, ante a conclusão da 

prestação jurisdicional.. Cuiabá-MT, 30 de março de 2020. Deivison 

Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019713-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO(A))

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DANIEL BOEHM (EXECUTADO)

VANIA RAQUEL BOEHM DE ALMEIDA FERREIRA (EXECUTADO)

BOEHN TRANSPORTES EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 30 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1059444-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUANNA PATRICIA ASCHAR PLECH ARAUJO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 30 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018258-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 30 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002205-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 30 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006760-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, dando o devido 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Tudo, em caso de 

não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do 

NCPC. Cuiabá-MT, 30 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor 

Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006760-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, dando o devido 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Tudo, em caso de 

não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do 

NCPC. Cuiabá-MT, 30 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor 

Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037409-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEY APARECIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 30 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009850-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE MALDONADO TEIXEIRA (REU)

IMPORT LR TRADING-IMPORTACAO LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - MT18415-O (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Tempestividade / Intimação Os embargos monitórios de ID 

29596155 foram opostos tempestivamente. Sendo assim, procedo à 

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

impugná-los. Cuiabá-MT, 30 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031100-83.2019.8.11.0041

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))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO SA DOS SANTOS (EXECUTADO)

JULINIL FERNANDES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 30 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029700-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE 

INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO GOULART JUNIOR OAB - GO24383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN DOS SANTOS MOREIRA (REU)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 
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realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 30 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-505 BUSCA E APREENSÃO INFÂNCIA E 

JUVENTUDE

Processo Número: 1024868-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligência dos Oficiais de Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 30 de março 

de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006819-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDER METELO (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1006819-29.2020.8.11.0041. AUTOR: BANCO BRADESCO REU: 

ALEXSANDER METELO Vistos, etc. Constato que a Casa Bancária não 

recolheu/comprovou a guia das custas e taxas processuais (extrato 

anexo). Nesse sentido: 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, 26 de março de 2020. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1046322-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDA PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1046322-91.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO PAN REQUERIDO: 

RAIMUNDA PEREIRA DO NASCIMENTO Faço constar que, em diligencia 

junto ao site do Tribunal de Justiça, esta assessoria verificou que as 

custas e taxas processuais foram devidamente recolhidas. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão distribuída primeiramente a 4ª 

Vara Cível e remetida a este Juízo por ser o competente para tratar de 

matérias bancárias (ID. 25026664). Vislumbro dos autos que após o 

ajuizamento da demanda a Requerida efetuou o pagamento das parcelas 

08, 09 e 10 (ID. 25828332, 26832086 e 27768216), entretanto conforme 

planilha de ID. 27768217 a prestação 08 encontra-se em aberto. Desta 

feita, intimo a Instituição Financeira para manifestar acerca da divergência 

mencionada acima, apresentando planilha de débito com os devidos 

abatimentos acerca das parcelas quitadas pela Ré, no prazo de 15 dias, 

sob pena de extinção. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de março de 2020. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038957-20.2018.8.11.0041

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:

FABIANO ROCHA SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1038957-20.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: FABIANO ROCHA SOARES Vistos etc... Tratam-se os autos 

de Ação de Busca e Apreensão na qual a liminar foi deferida apesar da 

existência da Ação Revisional nº 1045219-83.2018.8.11.0041, tendo em 

vista que os pedidos formulados em tutela de urgência foram indeferidos 

naquela. Por meio da petição de ID. 28454216 comparece a instituição 

financeira pleiteando pelo sobrestamento do feito até o julgamento do 

Recurso de Apelação interposto pelo requerido, em decorrência da 

sentença parcialmente procedente exarada na Ação Revisional. Assim, 

defiro a suspensão do feito até a prolação de decisão transitada em 
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julgado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, devendo a 

instituição financeira informar nos autos mediante petição, no prazo de 15 

dias. Após, concluso para deliberações. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de março 

de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002319-85.2018.8.11.0041

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:

ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA (REU)

ELISANGELA ALVES SOBRINHO (REU)

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (REU)

O RECANTO DAS PEDRAS ESPACO PARA EVENTOS LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002319-85.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: O 

RECANTO DAS PEDRAS ESPACO PARA EVENTOS LTDA - EPP, 

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO, ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA, 

ELISANGELA ALVES SOBRINHO Vistos etc... Tratam-se os autos de Ação 

Monitória na qual se encontram pendentes as citações dos requeridos, 

razão pela qual defiro o requerimento de ID. 25074657 e procedo a 

pesquisa de seus atuais endereços via sistema Infojud, ocasião em que 

obtive êxito quanto à Elisangela e Hamilton (extratos anexos). Assim, 

expeçam-se mandados de citação a serem cumpridos nos endereços: - 

Rua Jaspe, nº 18, Quadra 12, Bairro Cristo Rei, Várzea Grande – MT para 

citação de Elisangela Alves Sobrinho, - Rua Buenos Aires, nº 322, Apto 

1602, Bairro Jardim das Américas, Cuiabá – MT para citação de Hamilton 

Oliveira Sobrinho e como representante legal da empresa O Recanto das 

Pedras. Para tanto, intimo o requerente para, em 15 dias promover ao 

depósito de diligência, 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, intime-se o requerente, via correio com 

aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de março de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011178-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OSCAR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1011178-22.2020.8.11.0041. AUTOR(A): MARIA OSCAR DA SILVA REU: 

BANCO PAN Vistos, etc. 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 a Autora os benefícios da justiça gratuita. Não 

obstante as alegações trazidas pelo Requerente na inicial de que assinou 

um Contrato Alienação Fiduciária, mister se faz destacar, quanto ao dever 

de apresentação do contrato objeto da ação, o atual entendimento firmado 

pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo - Resp n. 

1.349.453-MS, para efeitos do art. 543-C do CPC/73 (art. 1.036 do NCPC): 

“A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários 

(cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida 

preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração 

da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio 

pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o 

pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e a 

normatização da autoridade monetária”. Apesar do Autor propor uma 

Ação de Revisão Contratual, e não de mera exibição de documentos, as 

arguições do Requerente visam discutir cláusulas contratuais 

evidenciando que o contrato é um documento indispensável a estes autos, 

sendo que a juntada de sua cópia ou ao menos a demonstração de que 

houve tentativa de requerimento administrativo é ônus que incumbe ao 

consumidor, o que não foi feito “in casu”, já que nos autos não há prova 

do requerimento administrativo e/ou do recolhimento das despesas 

concernentes, aptos a ensejar a ordem judicial ao Banco de sua exibição, 

visto que o documento de ID. 30189309 comprova apenas a relação 

jurídica. Desta forma, com fulcro nos dispositivos elencados, INTIMO o 

Requerente para, no prazo de 15 dias, emendar a petição inicial, sanando 

a irregularidade apontada, sob pena de extinção do feito. Por fim, ante a 

indicação do valor incontroverso (ID. 30189303 – pág. 05), deixo de 

determinar a emenda quanto a apresentação do cálculo acerca dos 

valores considerados abusivos, bem como saliento não ser necessário a 

perícia contábil na presente lide. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de março de 2020. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036088-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLYAN PHELIP GARCIA REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

(REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1036088-50.2019.8.11.0041. AUTOR(A): WILLYAN PHELIP GARCIA REIS 

REU: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO. Vistos, etc. Trata-se de Ação Revisional distribuída a 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário e redistribuída a este Juízo ante o 

requerimento do Autor (ID. 22696028), visto tramitar aqui uma Ação de 

Busca e Apreensão, nº1017872-75.2018, com liminar deferida (ID. 

22705346). Inicialmente, saliento que segue o presente as razões do 

Conflito Negativo de Competência, procedendo o Sr. Gestor sua 

distribuição. Outrossim, visando não causar prejuízo a parte Autora, até 

decisão do presente conflito, passo a análise da exordial: 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 ao Autor os benefícios 

da justiça gratuita. Tratam os autos de Ação de Revisão Contratual, 

objetivando o Requerente em tutela de urgência para que o Réu se 

abstenha de incluir seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, a 

manutenção da posse do veículo, bem como a autorização para depositar 

em juízo o valor incontroverso das parcelas. Mister se faz considerar que, 

em que pese o requerimento de revisão das cláusulas firmadas no 

contrato objeto de revisão, não há justificativas plausíveis ao acolhimento 

da pretensão, posto que o mero ajuizamento de ação revisional não possui 

o condão de ilidir a sua mora. De conseguinte, caso se encontre 

caracterizada a sua mora em decorrência do inadimplemento do acordado, 

pelo simples ajuizamento da ação de revisão de cláusulas, não cabe ao 

juízo impedir o direito do Banco em anotar seu nome em cadastros 

restritivos de crédito ou de pleitear pela apreensão do veículo. Isso 

porque, consoante julgamento em incidente de Recurso Repetitivo no 

Recurso Especial n. 1.061.530-RS, Relatado pela Min. Nancy Andrighi, 

julgado em 22/10/2008, que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a 

abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: “a) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida 

se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do 

STF ou STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a 

caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz”. No mais, no que 

concerne o requerimento de consignação em juízo do montante referente 

as parcelas e manutenção na posse do bem, tal pleito é inadmissível visto 

que foi ajuizada Ação de Busca e Apreensão, sendo que para a 

resolução da mesma e consequentemente a manutenção na posse, o 
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Requerente deve efetuar a purgação da mora, ou seja pagamento das 

parcelas vencidas e vincendas, naquele autos. Feitas essas 

considerações, tenho não aclarada a probabilidade do direito, de modo 

que INDEFIRO os pedidos formulados em tutela de urgência. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 30 de março de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000248-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BISMARCK MAMEDE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS8659-A (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: 

1000248-47.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BISMARCK MAMEDE DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS Vistos etc... Segue alvará em favor de Bismarck 

Mamede, bem como de Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, 

conforme determinação de ID. 28973084. No mais, ante o término da 

prestação jurisdicional arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

necessárias. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de março de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006050-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA CECILIA SOUZA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1006050-21.2020.8.11.0041. AUTOR(A): VALQUIRIA CECILIA SOUZA DE 

ALMEIDA REU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Do exame dos autos, 

observo que a autora ajuizou esta ação argumentando que, não obstante 

a existência de relação contratual entre as partes, pretende o recebimento 

de indenização por danos morais em virtude da negativação do seu nome 

por dívida inexistente, já que foi vítima de terceiro na emissão de cheques 

fraudulentos. Em que pese a relação contratual entre as partes, bem 

assim a inclusão de instituição financeira no polo passivo, tem-se que tais 

fatos não possui o condão de fixar a competência neste juízo 

especializado, já que não é objeto de discussão o contrato em sim, mas 

sim a injustiça na anotação em cadastros de restrição ao crédito diante da 

arguição de inexistência da dívida apontada, de sorte que o objeto da 

discussão cinge-se apenas na verificação da existência ou não do débito 

em comento, não se falando, pois, em discussão de matéria afeta ao 

Direito Bancário. Isso porque, consoante fixado no § 2º do art. 1º do 

Provimento nº 004/2008/CM, excluem-se da competência das Varas 

Especializadas em Direito Bancário as ações de natureza eminentemente 

civil, notadamente as de “dano moral puro”. Nesse sentido o 

posicionamento do E. TJMT: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - 

AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, 

COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - COBRANÇA DE SERVIÇOS 

BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS - JUROS DE CHEQUE ESPECIAL 

EXTORSIVOS - INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, E §§ 2º e 3º, DA PORTARIA 

004/2008/CM - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE 

DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. Se a matéria em discussão 

tem conteúdo financeiro, cabe ao Juízo Especializado o julgamento. Nas 

ações de indenização por dano moral, a competência da Vara 

Especializada de Direito Bancário não será afastada se o pedido estiver 

cumulado com outro de natureza tipicamente bancária (art. 1º, I, §2º, da 

Portaria 004/2008/CM).” (CC 86009/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO) Deste modo, ao se ter em vista que o feito em tela não 

possui natureza tipicamente bancária, não havendo qualquer pedido neste 

sentido, relativo a revisão ou discussão acerca de cláusulas contratuais, 

mas sim a relação civil entre as partes, declino a minha competência para 

processar e julgar este feito e determino a remessa dos autos ao Cartório 

Distribuidor, para a REDISTRIBUIÇÃO dos autos a umas das Varas de 

Feitos Gerais Cíveis desta Capital, com as anotações e baixas devidas. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Dr. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006582-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO OAB - MT22302/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1006582-92.2020.8.11.0041. AUTOR: JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO 

REU: BANCO DO BRASIL S.A. Vistos etc. No que se refere à concessão 

dos benefícios da gratuidade de justiça, tenho que esta dever ser a 

exceção e não a regra, comumente utilizado na grande maioria das ações 

intentadas na justiça. Saliento ainda que quando os fatos narrados não 

encontra sustentação na declaração de hipossuficiência, o ônus da prova 

cabe a quem alega, já que o autor afirma não ter condições financeiras 

para suportar as despesas processuais, no entanto, possui renda salarial 

líquida considerável, impossível de ser afastada pela mera declaração de 

pobreza. Ademais, tenho que não cabe ao juiz produzir prova nesse 

sentido, mas sim, analisar aquelas que estão no âmbito do processo. 

Apesar de a Lei 1.060/50, exigir apenas a declaração de pobreza, ao 

magistrado cabe analisar o estado de carência da requerente da 

gratuidade de justiça, garantindo-se dessa forma a destinação do 

benefício àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Esse é o 

entendimento do Des. Carlos Alberto Bencke, do Eg. Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul, exposto no julgamento do recurso de Apelação Cível n. 

70000322487: “Apesar de a lei, em seu artigo 4º, determinar a simples 

afirmação da parte é suficiente para ser beneficiado, não é prova 

inequívoca o que afirma o pretendente à assistência judiciária, muito 

menos obrigado o julgador a decidir em favor do requerente, se de outras 

provas e circunstâncias ficar demonstrado que o conceito de pobre 

invocado pelo peticionário não é aquele que justifica a concessão. (...) 

Ademais, o conceito de pobreza deve ser valorado pelo julgador dentro 

dos limites traçados pela lei que, no seu parágrafo único do art. 2º, 

determina que o benefício será concedido aos necessitados, entendidos 

estes como aqueles que, para ter acesso à justiça, teriam prejuízo do 

sustento próprio ou da família. Ao que se depreende dos autos, o alegado 

estado de pobreza do apelante não se enquadra no conceito expresso na 

lei, pois não está demonstrado o prejuízo do sustento próprio ou da família 

e que tal indeferimento lhe acarretará a impossibilidade de acesso à 

justiça”. No mesmo sentido: “PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DO 

AUTOR DE IMPOSSIBILIDA DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS – CONTEXTO FÁRICO QUE DEMONSTRA O CONTRÁRIO – 

INDEFERIMENTO – RECURSO IMPROVIDO. Admite-se o indeferimento do 

pedido de justiça gratuita, quando o juiz tiver fundadas razões, malgrado 

afirmação da parte de a situação econômica não lhe permitir pagar as 

custas do processo. Inteligência do art. 5º, da Lei n. 1.060/50”.(TJMT – AG 

37083/05 – 1ª Cciv – Rel. Juiz Alberto Pampado). Assim, com amparo legal 

no § 2º do art. 99 do CPC, INTIMO o autor para, no prazo de 15 dias, 

comprovar o preenchimento dos pressupostos aptos à sua concessão, 

sob pena de indeferimento. No mais, observo que o autor anuncia a 

existência de renegociação, com comprovação de pagamentos até janeiro 

de 2019, de modo que, salvo prova em contrário, retoma o contrato n. 

770503706 (Id. 29282058), havendo a necessidade de exibição das 

cláusulas gerais deste para verificação da autorização para débito em 

conta. Quanto ao dever de apresentação do contrato objeto de revisão, 

mister se faz destacar o atual entendimento firmado pelo Superior Tribunal 

de Justiça, em sede de recurso repetitivo - Resp n. 1.349.453-MS, para 
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efeitos do art. 1.036 do CPC: “A propositura de ação cautelar de exibição 

de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é 

cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, 

bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as 

partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme 

previsão contratual e a normatização da autoridade monetária”. Do mesmo 

modo, não apresentou a demonstração de que teria sido contemplado, 

como alegado. Em se tratando de documentos indispensáveis ao seu 

ajuizamento, tenho que a juntada de sua cópia ou ao menos a 

demonstração de que houve tentativa de requerimento administrativo é 

ônus que incumbe à consumidora, o que não foi feito “in casu”, já que nos 

autos não há prova do requerimento administrativo e/ou do recolhimento 

das despesas concernentes. Por fim, destaco que apenas ao final o autor 

apresenta pedido genérico de revisão contratual, sem a respectiva 

fundamentação quanto aos fatos e fundamentos jurídicos. Desta forma, 

com fulcro nos dispositivos elencados, faculto ao autor o prazo de 15 

dias, para, querendo, emendar a petição inicial, sanando as 

irregularidades apontadas, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. 

Cuiabá, 30 de março de 2020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027338-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEIR PINTO DA SILVA (EXECUTADO)

CX CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

TATIANE RODRIGUES ALVES PARENTE DE ANDRADE (EXECUTADO)

FRANCOIS ALMEIDA (EXECUTADO)

JANAINA CRISTINA MARQUES CAPOBIANCO (EXECUTADO)

ANTONIO CARLOS PARENTE MACEDO DE ANDRADE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES OAB - MT6668-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: 

1027338-93.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: CX CONSTRUCOES LTDA, FRANCOIS ALMEIDA, JANAINA 

CRISTINA MARQUES CAPOBIANCO, ADEIR PINTO DA SILVA, ANTONIO 

CARLOS PARENTE MACEDO DE ANDRADE, TATIANE RODRIGUES ALVES 

PARENTE DE ANDRADE Vistos etc... Tratam-se os autos de Ação de 

Execução, na qual diversos imóveis foram dados em garantia hipotecária, 

conforme se infere da Cédula de Crédito Bancário nº 492.101.612 – ID. 

18749686. Desta feita, intimo o banco para juntar matrícula atualizada dos 

imóveis, para determinação da redução do termo de penhora e demais 

atos, no prazo de 15 dias. No mais, cumpra-se o determinado na decisão 

de ID. 28154389. Em caso de silêncio, intime-se o requerente, via correio 

com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de março de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003295-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDA C. CARVALHO REZENDE - ME (REQUERIDO)

ADEMIR CEBALHO DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1003295-58.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA 

REQUERIDO: EDUARDA C. CARVALHO REZENDE - ME, ADEMIR CEBALHO 

DE PAULA Vistos, etc. Defiro o requerimento de ID. 22575719, procedendo 

a pesquisa de endereço dos Réus via Infojud, momento em que foi 

declinado locais na comarca do Deprecante (extrato anexo) Desta feita, 

devolva-se a presente missiva ao Juízo de origem com as nossas 

homenagens. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de março de 2020. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013619-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA RAQUEL BELCULFINE OAB - SP160487-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO MENDES DE ARRUDA - 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: 

1013619-44.2018.8.11.0041. REQUERENTE: GAPLAN ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO LTDA. REQUERIDO: FABIO MENDES DE ARRUDA - ME 

Vistos, etc. Vislumbro dos autos que a diligência efetuada no endereço 

indicado pelo Juízo Deprecante restou negativa (ID. 21387706), 

requerendo a Instituição Financeira pela devolução da carta precatório (ID. 

25066119). Destarte, em celebração ao princípio da celeridade 

processual, procedo a pesquisa de endereço do Réu Fabio, momento em 

que foi declinado novo endereço (extrato anexo). Portanto, expeça-se 

mandado de citação a ser cumprido no local: Rua Barão de Melgaço, nº 

1005, Bairro Porto, nesta capital, ficando desde já a Instituição Financeira 

intimada para, caso desejar, efetuar o 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), tudo no prazo de 15 dias, sob 

pena de devolução da missiva. Em caso de silêncio ou desinteresse na 

pratica do ato acima mencionado, devolva-se a presente carta precatória 

ao Juízo de origem com as nossas homenagens, observando-se o 

previsto no artigo 393 da CNGC. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2020. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1011179-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1011179-07.2020.8.11.0041. AUTOR(A): INFINITY LOCACAO DE 

AUTOMOVEIS LTDA - EPP REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A. Vistos, etc. Em primeiro lugar, verifico a existência de Ação de Busca 

e Apreensão em tramita na 4ª Vara Especializada em Direito Bancário, nº 

1007136-27.2020, sem liminar deferida ainda. Destarte, vislumbro dos 

autos que pleiteia a parte autora pela concessão dos benefícios da 

gratuidade de justiça, no entanto, constato que não comprovou a sua 

condição de hipossuficiente, de modo que, por se tratar de pessoa jurídica 

com fins lucrativos, não é crível que não possua condições de recolher o 

valor das custas processuais, tendo em vista que constituiu advogado. 

Ademais, apesar de afirmar não ter condições financeiras para suportar 

as despesas processuais, verifico que firmou contrato para o pagamento 

de parcelas no valor de R$ 2.031,33 (ID. 30189601), bem como possui 

capital social de R$ 200.000,00 (ID. 30189290 – pág. 04), razão pela qual, 

se torna impossível a análise pela mera arguição de impossibilidade de 

arcar com as custas judiciais. Outrossim, apesar de a Lei 1.060/50, exigir 

apenas a declaração de pobreza, ao magistrado cabe analisar o estado 
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de carência da requerente da gratuidade de justiça, garantindo-se dessa 

forma a destinação do benefício àqueles que realmente não tem condições 

de arcar com as custas judiciais sem prejuízo do sustento próprio, até 

porque a declaração de que trata o referido diploma legal possui 

presunção relativa podendo ser desconsiderada se as evidências do 

processo demonstrarem o contrário. Assim, com amparo legal no § 2º do 

art. 99 do CPC, INTIMO a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

comprovar o preenchimento dos pressupostos aptos à concessão da 

gratuidade de justiça ou comprovar o pagamento das custas iniciais, sob 

pena de indeferimento da inicial e extinção. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de 

março de 2020 Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002804-22.2017.8.11.0041

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:

WALTER KAZUO NAKANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002804-22.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: WALTER KAZUO NAKANO Vistos etc... Defiro o pleito de ID. 

25002102, e procedo a pesquisa do atual endereço do executado por 

meio do sistema Infojud, ocasião em que houve a confirmação do 

endereço da exordial (extrato em anexo). Assim, expeça-se mandado de 

citação e demais atos, a ser cumprido no endereço da exordial, 

salientando que A CITAÇÃO PODERÁ SER FEITA POR HORA CERTA, uma 

vez que o executado reside no apartamento, mas passa muito tempo na 

chácara, conforme dispõem os artigos 252 e 253 do CPC, os quais 

transcrevo: “Art. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça 

houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o 

encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

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

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

Parágrafo único. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com 

controle de acesso, será válida a intimação a que se refere o caput feita a 

funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. 

Art. 253. No dia e na hora designados, o oficial de justiça, 

independentemente de novo despacho, comparecerá ao domicílio ou à 

residência do citando a fim de realizar a diligência. § 1o Se o citando não 

estiver presente, o oficial de justiça procurará informar-se das razões da 

ausência, dando por feita a citação, ainda que o citando se tenha ocultado 

em outra comarca, seção ou subseção judiciárias. § 2o A citação com 

hora certa será efetivada mesmo que a pessoa da família ou o vizinho que 

houver sido intimado esteja ausente, ou se, embora presente, a pessoa da 

família ou o vizinho se recusar a receber o mandado. § 3o Da certidão da 

ocorrência, o oficial de justiça deixará contrafé com qualquer pessoa da 

família ou vizinho, conforme o caso, declarando-lhe o nome. § 4o O oficial 

de justiça fará constar do mandado a advertência de que será nomeado 

curador especial se houver revelia. Após a citação com hora certa, 

proceda-se a secretaria do juízo conforme artigo 254, do Código de 

Processo Civil. Transcorrido o prazo para defesa, nos termos do artigo 72, 

inciso II, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor Público em 

atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos 

fins. Para tanto, INTIMO o exequente para, em 15 dias promover ao 

depósito da diligência 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 imprestáveis 

ao deslinde do feito, intime-se o exequente, via correio com aviso de 

recebimento, para proceder em 05 dias com a mesma admoestação. 

Cumpra-se. Cuiabá, 24 de março de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011320-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONES MUGNOL DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1011320-26.2020.8.11.0041. AUTOR(A): JONES MUGNOL DE ABREU REU: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, 

etc. Prefacialmente faço constar a existência de uma Ação de Busca e 

Apreensão, n° 1018631-05.2019, em tramita neste Juízo, sentenciada aos 

03 de março de 2020, consolidando o bem na posse da Instituição 

Financeira. Posto isto, feito a consideração acima, passo a análise da 

exordial: 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 

ao Autor os benefícios da justiça gratuita. Tratam os autos de Ação 

Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual, objetivando o Requerente 

em tutela de urgência para que o Réu se abstenha de incluir seu nome nos 

cadastros de proteção ao crédito, ou, caso já tenha feito, que proceda 

sua imediata exclusão, bem como a autorização para depositar em juízo o 

valor incontroverso das parcelas. Mister se faz considerar que, em que 

pese o requerimento de revisão das cláusulas firmadas no contrato objeto 

de revisão, não há justificativas plausíveis ao acolhimento da pretensão, 

posto que o mero ajuizamento de ação revisional não possui o condão de 

ilidir a sua mora. De conseguinte, caso se encontre caracterizada a sua 

mora em decorrência do inadimplemento do acordado, pelo simples 

ajuizamento da ação de revisão de cláusulas, não cabe ao juízo impedir o 

direito do Banco em anotar seu nome em cadastros restritivos de crédito 

ou de pleitear pela apreensão do veículo. Isso porque, consoante 

julgamento em incidente de Recurso Repetitivo no Recurso Especial n. 

1.061.530-RS, Relatado pela Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, 

que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a abstenção da 

inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes requerida em 

antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, 

cumulativamente: “a) a ação for fundada em questionamento integral ou 

parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida se funda 

na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou 

STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução 

fixada conforme o prudente arbítrio do juiz”. No mais, no que concerne o 

requerimento de consignação em juízo do montante referente as parcelas, 

tal pleito é inadmissível visto que o Réu deve continuar a efetuar o 

pagamento das parcelas na forma estipulada em contrato. Feitas essas 

considerações, tenho não aclarada a probabilidade do direito, de modo 

que INDEFIRO os pedidos formulados em tutela de urgência. Destarte, 

CITE-SE a parte ré, via correio com aviso de recebimento, para apresentar 

manifestação dentro do prazo legal, salientando a audiência de conciliação 

disposta no art. 334 do CPC será designada após o retorno regular das 

atividades do Poder Judiciário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de março 

de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009609-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER MOURA GOMES (EXECUTADO)

MARLUCE SOARES DE MELO GOMES (EXECUTADO)

HIDRO E ELETRICA MOURA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1009609-88.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: HIDRO E ELETRICA MOURA LTDA - EPP, MARLUCE SOARES 

DE MELO GOMES, WENDER MOURA GOMES Vistos etc... Tratam-se os 

autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial na qual se encontram 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 250 de 327



pendentes as citações dos executados, razão pela qual defiro o 

requerimento de ID. 24974357 e procedo a pesquisa de seus atuais 

endereços via sistema Infojud, ocasião em que obtive êxito (extratos em 

anexo). Assim, expeçam-se mandados de citação a serem cumpridos nos 

endereços: - Avenida das Torres, nº 04, Quadra 08, Bairro Jardim Imperial 

II, - Travessa dos Parecis, nº 320, Condomínio Pietra, Bairro Santa Helena, 

ambos nesta cidade. Para tanto, intimo o requerente para, em 15 dias 

promover ao depósito de diligência, 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, intime-se o requerente, via correio com 

aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de março de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011497-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY FERNANDA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1011497-87.2020.8.11.0041. AUTOR: KELLY FERNANDA GONCALVES 

REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. 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 a Autora os benefícios da justiça 

gratuita. Trata-se de Ação Revisional de Contrato ajuizada por Marizete 

Neves Da Cruz Sodre em face de Banco Pan S.A objetivando a 

Requerente, em tutela de urgência: - a abstenção de descontos em folha 

de pagamento relativos ao contrato de cartão de crédito consignado em 

seus vencimentos; - a inversão do ônus da prova; Prefacialmente, 

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 civil comentado – 16. Ed. Rev., atual. e 

ampli.. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 931). Da 

análise dos fatos narrados na petição inicial e das provas que a 

acompanham, tenho que a probabilidade do direito não se encontra 

devidamente aclarada nos autos, pois apesar da Autora afirmar na peça 

vestibular, que acreditou ter entabulado um contrato de empréstimo e não 

de cartão de crédito, não demonstrou, por prova mínima ao seu alcance, 

que não efetuou a utilização do cartão na praça, já que os holerites 

apresentados indicam variações nos descontos efetuados mês a mês (ID. 

30251264 – pág. 21/22), de modo que não resta nos autos a inequívoca 

demonstração de nunca o ter utilizado. Desta sorte, por não restar 

caracterizados os pressupostos autorizadores da medida, INDEFIRO os 

pedidos formulados em tutela de urgência. Considerando a relação de 

consumo e a verossimilhança dos fatos arguidos, bem como o contrato de 

ID. 30251279 nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, desde já fixo a inversão do ônus da prova com relação aos 

documentos em que o consumidor possui hipossuficiência em sua 

produção, determinando ao Réu, no prazo da resposta, que exiba a cópia 

das faturas de cartão de crédito quanto ao período, a planilha de evolução 

do débito e demais documentos inerentes à relação contratual em tela. 

Destarte, CITE-SE a parte ré, via correio com aviso de recebimento, para 

apresentar manifestação dentro do prazo legal, salientando a audiência de 

conciliação disposta no art. 334 do CPC será designada após o retorno 

regular das atividades do Poder Judiciário. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 30 de março de 2020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018726-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS DOS ANJOS SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

ALIANCA DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

ANA CARLA SALGADO SA MAIA FORTES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1018726-40.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: ALIANCA DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA E COSMETICOS 

LTDA - ME, ANA CARLA SALGADO SA MAIA FORTES, MATEUS DOS 

ANJOS SILVA JUNIOR Vistos etc... Tratam-se os autos de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial na qual se encontram pendentes as 

citações dos executados, razão pela qual defiro o requerimento de ID. 

24970115 e procedo a pesquisa de seus atuais endereços via sistema 

Infojud, ocasião em que obtive êxito (extratos em anexo). Assim, 

expeçam-se mandados de citação a serem cumpridos nos endereços: - 

Avenida Ipiranga, nº 1333 (Galpão), Bairro Jardim Independência; - 

Avenida Mario Palma, nº 22 ou 14, Quadra 04, Bairro Ribeirão do Lipa, 

para citação de Ana Carla Salgado, - Avenida Professor Ranulfo Paes de 

Barros, nº 719, Bairro Verdão, todos nesta cidade, para citação de 

Mateus dos Anjos Silva Junior. Para tanto, intimo o exequente para, em 15 

dias promover ao depósito de diligência, 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, intime-se o exequente, via correio com 

aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de março de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012561-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO RICARDO PINHO GUEDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1012561-35.2020.8.11.0041. AUTOR: CELSO RICARDO PINHO GUEDES 

REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. 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 ao Autor os benefícios da justiça 

gratuita. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C 

Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com 

Pedido de Tutela Antecipada a por Celso Ricardo Pinho Guedes em face 

de Banco Olé Bonsucesso objetivando o Requerente, em tutela de 

urgência: - a abstenção de descontos em folha de pagamento relativos ao 

contrato de cartão de crédito consignado em seus vencimentos; - a 

abstenção de inserção do seu nome em cadastro de proteção ao crédito; - 

a inversão do ônus da prova; Prefacialmente, destaco que a medida 
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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 civil comentado – 16. Ed. Rev., atual. e ampli.. – São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 931). Da análise dos fatos 

narrados na petição inicial e das provas que a acompanham, tenho que a 

probabilidade do direito não se encontra devidamente aclarada nos autos, 

pois apesar do Autor afirmar na peça vestibular, que acreditou ter 

entabulado um contrato de empréstimo e não de cartão de crédito, não 

demonstrou, por prova mínima ao seu alcance, que não efetuou a 

utilização do cartão na praça, já que os holerites apresentados indicam 

variações nos descontos efetuados mês a mês (ID. 30378382 – pág. 23 e 

33/34), de modo que não resta nos autos a inequívoca demonstração de 

nunca o ter utilizado. Desta sorte, por não restar caracterizados os 

pressupostos autorizadores da medida, INDEFIRO os pedidos formulados 

em tutela de urgência. Considerando a relação de consumo e a 

verossimilhança dos fatos arguidos, bem como o prévio requerimento 

administrativo (ID. 30378384) nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor, desde já fixo a inversão do ônus da prova com 

relação aos documentos em que o consumidor possui hipossuficiência em 

sua produção, determinando ao Réu, no prazo da resposta, que exiba a 

cópia do contrato celebrado entre as partes, as faturas de cartão de 

crédito quanto ao período, a planilha de evolução do débito e demais 

documentos inerentes à relação contratual em tela. Destarte, CITE-SE a 

parte ré, via correio com aviso de recebimento, para apresentar 

manifestação dentro do prazo legal, salientando a audiência de conciliação 

disposta no art. 334 do CPC será designada após o retorno regular das 

atividades do Poder Judiciário. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

24 de março de 2020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016339-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON MARINHO DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1016339-52.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: EMERSON MARINHO DA CRUZ Vistos etc... Tratam-se os 

autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial na qual se encontra 

pendente a citação do executado, razão pela qual defiro o requerimento 

de ID. 24970093 e procedo a pesquisa de seu atual endereço via sistema 

Infojud, ocasião em que obtive endereço análogo, porém em outro bairro 

(extrato em anexo). Assim, expeça-se mandado de citação a ser cumprido 

no endereço: Rua S, nº 11, Quadra 24, Bairro Altos do Parque, nesta 

cidade. Para tanto, intimo o exequente para, em 15 dias promover ao 

depósito de diligência, 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, intime-se o exequente, via correio com 

aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de março de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027644-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

MIMO ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1027644-62.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: MIMO ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI - EPP, DANILO 

FERREIRA DA SILVA Vistos etc... Tratam-se os autos de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial na qual se encontram pendentes as 

citações dos executados, razão pela qual defiro o requerimento de ID. 

25223070 e procedo a pesquisa de seus atuais endereços via sistema 

Infojud, ocasião em que obtive êxito quando ao endereço de Danilo 

(extratos em anexo). Assim, expeça-se mandado de citação a ser 

cumprido no endereço: Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 19, Apto 202, 

Bairro Goiabeiras, nesta cidade. Para tanto, intimo o exequente para, em 

15 dias promover ao depósito de diligência, 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, intime-se o exequente, via correio com 

aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de março de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000352-39.2017.8.11.0041

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:

DEBERSON PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000352-39.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: DEBERSON PEREIRA DE OLIVEIRA 

Vistos etc... Tratam-se os autos de Ação de Busca e Apreensão na qual o 

veículo foi apreendido conforme auto de ID. 4932941 e já se encontra em 

nome de terceiro, sem citação do requerido na oportunidade. Não obstante 

o pleito formulado pelo banco na petição de ID. 25016985 mister salientar 

que já fora efetuada pesquisa de endereço via sistema Infojud, que é o 

mais eficiente para esse fim. Desta feita, em celebração ao princípio da 

celeridade processual, proceda-se a citação editalícia, nos termos do 

artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor. Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, 

nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, 

que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins. Tudo cumprido, 

concluso para deliberações. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de março de 2020. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024738-65.2019.8.11.0041

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:

LAIARA CRISTINA DEBO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 
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1024738-65.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: LAIARA CRISTINA DEBO Vistos etc... 

Tratam-se os autos de Ação de Busca e Apreensão na qual não houve 

êxito em apreender o veículo nem citar a requerida, assim, defiro o 

requerimento de ID. 25534738 e procedo a pesquisa de endereço via 

sistema Infojud, ocasião em que se chegou ao endereço da exordial 

(extrato em anexo). Assim, expeça-se mandado de busca, apreensão e 

citação a ser cumprido no endereço: Avenida Senador Metelo, nº 1630, 

Apto 706 B, Bairro Goiabeiras, nesta cidade, ressaltando que DEVE o 

Oficial de Justiça efetuar a diligência de forma conclusiva. Para tanto, 

intimo o requerente para, em 15 dias promover ao depósito de diligência, 

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, intime-se o requerente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de março de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1039659-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-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: 

1039659-63.2018.8.11.0041. AUTOR(A): AYMORE REU: MB 

TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Vistos etc. Trata-se de ação de 

monitória na qual a parte ré, em Embargos, relata a existência de ação de 

Recuperação Judicial (ação que tramita na 4ª Vara Cível da Comarca de 

Rondonópolis-MT, autos n. 1000782-37.2019.811.0003), que motiva a 

extinção do curso desta ação. Em que pese a falta de impugnação pela 

parte autora-embargada, conforme certidão Id. 24797204, determino no 

prazo de 15 dias, que a autora manifeste seu interesse na continuidade da 

lide, a comprovação acerca da habilitação do crédito nos autos em 

comento, bem assim a ambas as partes que no mesmo prazo comprovem 

se houve aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia de 

credores, tudo sob pena de extinção. Em caso de inércia da Aymoré, 

intime-se via correio para cumprir em 05 dias, com a mesma admoestação. 

Após, conclusos para deliberações. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de março 

de 2.020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019812-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN TEIXEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1019812-41.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: PRIMO ROSSI 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA EXECUTADO: JONATHAN 

TEIXEIRA Vistos etc... Ante a juntada do comprovante de recolhimento das 

custas iniciais, bem como da diligência, expeça-se mandado de citação 

conforme determinação de ID. 20026543. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de março 

de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003274-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIS CRISTINA DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1003274-48.2020.8.11.0041. AUTOR(A): ELIS CRISTINA DA SILVA COSTA 

REU: BANCO PAN Vistos etc. 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 autora os benefícios da justiça gratuita. Do cotejo 

dos autos, observo que dentre os requerimentos formulados em 

antecipação de tutela, está o de cobertura securitária, que além de não 

possuir a respectiva apresentação dos fatos e fundamentos jurídicos 

quanto a este pleito apenas ao final formulado, conforme cláusulas de 

contrato de seguro que não foi integralmente coligido. Quanto ao dever de 

apresentação do contrato securitário também objeto desta ação, mister se 

faz destacar o atual entendimento firmado pelo Superior Tribunal de 

Justiça, em sede de recurso repetitivo - Resp n. 1.349.453-MS, para 

efeitos do art. 1.036 do CPC: “A propositura de ação cautelar de exibição 

de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é 

cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, 

bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as 

partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme 

previsão contratual e a normatização da autoridade monetária”. Em se 

tratando de documentos indispensáveis ao seu ajuizamento, tenho que a 

juntada de sua cópia ou ao menos a demonstração de que houve tentativa 

de requerimento administrativo é ônus que incumbe à consumidora, o que 

não foi feito “in casu”, já que nos autos não há prova do requerimento 

administrativo e/ou do recolhimento das despesas concernentes, aptos a 

ensejar a ordem judicial ao Banco de sua exibição. Da mesma sorte, 

constato que a requerente pugna pela exclusão de anotações em 

cadastros de inadimplentes, afirmando que se encontra com o pagamento 

das prestações em dia, no entanto sem a comprovação de ambas as 

assertivas, quais sejam, a de que existe anotação e a de que efetuou 

todos os pagamentos ajustados, sendo da parte devedora, e não da 

credora, o ônus da prova acerca da quitação. Desta forma, com fulcro 

nos dispositivos elencados, faculto a autora o prazo de 15 dias, para, 

querendo, emendar a petição inicial, sanando as irregularidades 

apontadas. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de março de 2020. Dr. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1051527-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SOUZA GIL DO AMARAL (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-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: 

1051527-04.2019.8.11.0041. EMBARGANTE: RICARDO SOUZA GIL DO 

AMARAL EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc... 

Recebo a emenda à inicial de ID. 29662976. 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 ao embargante os benefícios da justiça 

gratuita. Nos termos do artigo 919 do Código de Processo Civil, "1º O juiz 
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poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos 

embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela 

provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes", assim, uma vez não preenchidos os 

requisitos legais, recebo estes Embargos à Execução sem o efeito 

suspensivo. Ademais, intimo o embargado, por meio de publicação, via 

DJE, para impugnação no prazo de em 15 dias. Havendo arguição de 

preliminares e/ou juntada de novos documentos, intime-se o embargante 

para manifestação no mesmo prazo. No mais, observo que a Execução nº 

1037939-61.2018.8.11.0041 possui amparo na CCB Crédito Renegociação 

nº 00333113320000243070 que trata de renegociação de dívidas. Desta 

feita, no mesmo prazo acima, intimo o embargado para que exiba o 

contrato originário. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de março de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019712-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILLA MARTINS DE SANT ANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1019712-57.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: PRISCILLA MARTINS DE SANT ANA Vistos etc... Tratam-se 

os autos de Ação de Busca e Apreensão na qual o bem foi apreendido em 

23/02/2018, já se encontra em nome de terceiro e a requerida não foi 

localizada para citação, assim, defiro o requerimento de ID. 25325507 e 

procedo a pesquisa de endereço via sistema Infojud, ocasião em que 

obtive êxito (extrato em anexo). Assim, expeça-se mandado de citação a 

ser cumprido no endereço: Rua Projetada, nº 26, Casa 13, Condomínio 

Entre Rios, Bairro Jardim Universitário, nesta cidade, ressaltando que 

DEVE o Oficial de Justiça efetuar a diligência de forma conclusiva. Para 

tanto, intimo o requerente para, em 15 dias promover ao depósito de 

diligência, 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). Após, 

concluso para deliberações. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de março de 2020. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1026612-56.2017.8.11.0041

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:

BAR DO NEVE LTDA - ME (REU)

VALDECIR NEVES (REU)

MARLENE PEREIRA DOS SANTOS NEVES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS VALIM FRANCO OAB - MT6056-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: 

1026612-56.2017.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

BAR DO NEVE LTDA - ME, VALDECIR NEVES, MARLENE PEREIRA DOS 

SANTOS NEVES Vistos etc. Do cotejo dos autos, verifico que em 

Embargos Monitórios os embargantes impugnam o valor cobrado na inicial, 

afirmando que, embora disponibilizado um crédito fixo até o limite de R$ 

152.000,00, utilizou apenas a importância de R$ 76.000,00, disponibilizada 

na data de 24.08.2016, sendo esta quantia lançada em duplicidade. A 

instituição financeira, ao seu turno, aduziu ser o caso de produção de 

prova pericial, às expensas da parte ré-embargante. Do demonstrativo de 

conta vinculada coligido com a inicial, Id. 9624646, é possível verificar que 

na data de 24.06.2016 constam dois lançamentos de R$ 76.000,00. 

Considerando que no contrato Id. 9624641 está previsto na cláusula 

segunda que a liberação do crédito deve se dar na conta de depósito de 

n. 000.005.943-9, faculto ao Banco o prazo de 15 dias para exibição do 

respectivo extrato quanto ao período. Ato contínuo, intimem-se os 

embargantes da manifestação Id. 22715575, bem assim para manifestação 

em igual prazo quanto a documentação a ser juntada. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 25 de março de 2020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009044-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

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

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO PEDRO BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1009044-27.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA 

REQUERIDO: CLODOALDO PEDRO BARBOSA Vistos etc... Não obstante o 

pleito de ID. 24937363 verifica-se que o requerido foi localizado, no 

entanto, informou ao Oficial de Justiça que vendeu o veículo a terceiro e 

não sabe seu paradeiro. Desta feita, intimo o requerente para no prazo de 

15 dias, informar a localização do veículo ou pleitear pela conversão 

destes autos em procedimento executivo, sob pena de extinção do feito 

por manifesto desinteresse. Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, 

intime-se a requerente via correio com aviso de recebimento, para cumprir 

em 05 dias com a mesma admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de março 

de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026911-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA PAIVA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1026911-33.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JESSICA PAIVA DE SOUZA Vistos 

etc... Não obstante o pleito de ID. 24892242 verifica-se que a pesquisa 

resultou no mesmo endereço de Cáceres, observando que o Infojud é o 

sistema mais atualizado para esse desiderato. Desta feita, intimo o 

requerente para no prazo de 15 dias, requerer o que entender de direito, e 

nesse caso indicar o endereço para apreensão do bem ou pleitear pela 

conversão destes autos em procedimento executivo, sob pena de 

extinção do feito por manifesto desinteresse. Em caso de silêncio ou 

pedidos protelatórios, intime-se a requerente via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação. 

Cumpra-se. Cuiabá, 30 de março de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000093-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO SANCHES SANTIAGO (REU)

NAYARA MORAIS DE OLIVEIRA (REU)

PRODUCAMPO TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - 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: 

1000093-39.2020.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

PRODUCAMPO TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME, NIVALDO 

SANCHES SANTIAGO, NAYARA MORAIS DE OLIVEIRA Faço constar que, 

em diligência junto ao site do Tribunal de Justiça, esta assessoria verificou 

que as custas e taxas processuais foram devidamente recolhidas. Vistos, 

etc. Conforme o disposto no art. 701 do CPC: “Art. 701. Sendo evidente o 

direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de 

entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não 

fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e 

o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor 

atribuído à causa. § 1º O réu será isento do pagamento de custas 

processuais se cumprir o mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II 

do Livro I da Parte Especial. § 3º É cabível ação rescisória da decisão 

prevista no caput quando ocorrer a hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré 

Fazenda Pública, não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

aplicar-se-á o disposto no art. 496, observando-se, a seguir, no que 

couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 5º Aplica-se à ação 

monitória, no que couber, o art. 916.” Assim, por verificar a presença dos 

requisitos legais, na forma constante no artigo 700 do CPC, citem-se os 

Requeridos, para pagamento do valor apresentado na inicial, ou para 

oporem embargos, no prazo de 15 dias, sob pena do documento de 

crédito que instruiu o pedido converter-se em título executivo judicial, 

conforme acima transcrito. Consigne-se no mandado que, no caso de 

pronto pagamento, ficarão os Réus dispensado do pagamento de custas 

processuais. 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”. Saliento que o 

Banco efetuou o recolhimento da diligência (ID. 27978443). Citem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 25 de março de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000418-14.2020.8.11.0041

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:

ILSON MOREIRA ARRAES (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000418-14.2020.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: 

ILSON MOREIRA ARRAES Faço constar que, em diligência junto ao site do 

Tribunal de Justiça, esta assessoria verificou que as custas e taxas 

processuais foram devidamente recolhidas. Vistos, etc. Conforme o 

disposto no art. 701 do CPC: “Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o 

juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa 

ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao 

réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. § 

1º O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 3º 

É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a 

hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, 

observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial. § 5º Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.” 

Assim, por verificar a presença dos requisitos legais, na forma constante 

no artigo 700 do CPC, cite-se o Requerido, para pagamento do valor 

apresentado na inicial, ou para oporem embargos, no prazo de 15 dias, 

sob pena do documento de crédito que instruiu o pedido converter-se em 

título executivo judicial, conforme acima transcrito. Consigne-se no 

mandado que, no caso de pronto pagamento, fica o Réu dispensado do 

pagamento de custas processuais. 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”. 

Saliento que o Banco efetuou o recolhimento da diligência (ID. 27997302). 

Cite-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de março de 2020. Paulo Sérgio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022927-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR RAIMUNDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1022927-41.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JAIR 

RAIMUNDO DA SILVA Vistos etc... Tratam-se os autos de Ação de Busca 

e Apreensão na qual se encontra pendente a localização do veículo e do 

requerido, razão pela qual defiro o requerimento de ID. 24933759 e 

procedo a pesquisa de seu atual endereço via sistema Infojud, ocasião em 

que declinou o mesmo da inicial, cuja diligência foi infrutífera (extrato em 

anexo). Desta feita, intimo o requerente para no prazo de 15 dias, 

requerer o que entender de direito, e nesse caso indicar o endereço para 

apreensão do bem ou pleitear pela conversão destes autos em 

procedimento executivo, sob pena de extinção do feito por manifesto 

desinteresse. Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se a 

requerente via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de março de 2020. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021209-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO BORGES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1021209-43.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: EDUARDO BORGES DE OLIVEIRA 

Vistos etc... Tratam-se os autos de Ação de Busca e Apreensão, na qual 

houve a apreensão do bem, que já se encontra em nome de terceiro e não 

foi localizado o requerido, razão pela qual defiro o requerimento de ID. 

25070594 e procedo a pesquisa de seu atual endereço via sistema 

Infojud, ocasião em que obtive êxito (extrato anexo). Assim, cite-se via 

AR, no endereço: Rua dos Manjericões, Quadra 22, Lote 12, Bairro Parque 
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Residencial, Senador Canedo – GO., OBSERVANDO, que caso o AR seja 

recebido por terceiro, deverá ser EXPEDIDO CARTA PRECATÓRIA, com 

prazo de 90 dias. Para tanto, intimo o requerente para recolher as custas 

de distribuição da missiva, bem como o valor relativo a diligência, 

comprovando nos autos mediante petição no prazo de 15 dias, para 

posterior encaminhamento via malote digital, com fulcro no princípio da 

celeridade processual, sob pena de extinção do feito por manifesto 

desinteresse. Em caso de silêncio, intime-se o requerente, via correio com 

aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de março de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011684-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (REQUERENTE)

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:

VASPER SUPERMERCADO EIRELI - ME (REQUERIDO)

VILSO PEREIRA DE CRISTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1011684-66.2018.8.11.0041. REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

REQUERIDO: VASPER SUPERMERCADO EIRELI - ME, VILSO PEREIRA DE 

CRISTO Vistos etc... Ante as diligências infrutíferas perpetradas, 

cumpra-se o determinado na decisão de ID. 19955849. Assim, expeça-se 

carta precatória à comarca de Arenápolis - MT visando a busca, 

apreensão e citação, com prazo de 120 dias, a ser cumprida no endereço: 

Rodovia MT 343, KM 02, S/N, Setor industrial, CEP 78420-000, 

Arenápolis/MT. Para tanto, intimo a requerente para recolher as custas de 

distribuição das missivas, bem como os valores relativos as diligências, 

comprovando nos autos mediante petição no prazo de 15 dias, para 

posterior encaminhamento via malote digital, com fulcro no princípio da 

celeridade processual, sob pena de extinção do feito por manifesto 

desinteresse. Em caso de silêncio, intime-se a requerente, via correio com 

aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de março de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1044197-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA PINHEIRO BITTENCOURT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANE ANDRESSA CARREIRA DE SOUZA SANTANA OAB - 

MT24831/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1044197-87.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Diante da petição do 

executado com comprovante de pagamento junto aos ID’s 29098217 a 

29098226, da expressa concordância do exequente junto ao ID 29395237, 

constato o cumprimento integral da obrigação pelo executado, e, assim, 

julgo e declaro extinto o processo, na forma da previsão contida no art. 

924, II do CPC. Custas remanescentes, se houver, serão arcadas pelo 

executado. Expeça-se alvará judicial do valor depositado em juízo, e suas 

devidas correções, ao patrono do exequente, consoante as informações 

de ID 29395237, por se tratar de pagamento de honorários advocatícios. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os presentes autos com as cautelas devidas. P.R.I.C. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 27 de 

março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario Em Substituicao Legal

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037406-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELY DA SILVA BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1037406-68.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: SUELY DA 

SILVA BARBOSA Faço constar que, em diligência junto ao site do Tribunal 

de Justiça, esta assessoria verificou que as custas e taxas processuais 

foram devidamente recolhidas. Vistos, etc. Conforme determina o artigo 

485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a 

desistência da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco 

que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base 

nos arts. 485 e 932". Posto isso, ante o pleito de ID. 249660740, JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro o pedido de expedição de ofício ao 

Detran para que proceda a baixa de eventuais restrições sobre veículo, 

via sistema Renajud, bem como desbloqueio de valores retidos, em face 

da inexistência de determinação judicial nesse sentido. Ante a ausência de 

pretensão recursal, diante do atendimento do pedido, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 

2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023798-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOMAYRA SILVA NEVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERNANDES GONCALVES DE LIMA OAB - MT11806-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1023798-71.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: JOMAYRA SILVA NEVES Vistos etc... Tratam-se os autos 

de Ação de Busca e Apreensão em fase de cumprimento de sentença no 

que tange aos honorários advocatícios. Por meio da petição de ID. 

16671117 o causídico credor requereu o cumprimento de sentença, 

apresentando a planilha de débito. A devedora foi intimada para efetuar o 

pagamento por meio da decisão de ID. 19537934, no entanto quedou-se 

inerte, o que resultou no bloqueio via Bacen de ID. 23696927, ocasião em 

que a devedora foi intimada para se manifestar mas ficou silente. Por meio 

da petição de ID. 24727790 o causídico credor requer a expedição de 

alvará judicial, no entanto o montante não foi transferido para a conta de 

Depósitos Judiciais. Assim, JULGO e DECLARO EXTINTA esta ação, nos 

termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Ato contínuo 

procedo a transferência do valor bloqueado (extrato em anexo), assim, 

oficie-se ao Departamento de Depósitos Judiciais para que realize a 
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necessária vinculação do montante bloqueado (ID:072020000004063918). 

Após, concluso para expedição do alvará judicial. Tudo cumprido, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. 

Cuiabá, 30 de março de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031128-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT13281-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147-O (ADVOGADO(A))

CARLOS AUGUSTO MONTEZUMA FIRMINO OAB - DF12151 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1031128-51.2019.8.11.0041. AUTOR(A): SIRLEY DE SOUZA 

REU: BANCO GMAC S.A. Trata-se de AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO 

DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO E PEDIDO TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA ajuizada por SIRLEY DE SOUZA em face de BANCO GMAC 

S.A., todos qualificados nos autos em referência, relatando a autora que 

firmaram as partes um contrato de CDC no valor de R$ 28.998,95, a ser 

adimplido em 60 parcelas de R$831,11contudo, constatou a abusividade 

praticada pela instituição financeira, sendo esta a razão pela qual 

pretende a revisão contratual, mediante a aplicação das normas 

consumeristas, objetivando: - a limitação dos juros remuneratórios à taxa 

média de mercado; - o afastamento da prática de capitalização diária de 

juros; - a caracterização da mora da parte credora, afastando a cobrança 

dos encargos moratórios ou a manutenção apenas da comissão de 

permanência limitada à taxa contratual; - a repetição do indébito; - em 

antecipação de tutela, a consignação no valor que entende devido, a 

vedação de anotação em cadastros de inadimplentes e a manutenção na 

posse do bem; - a inversão do ônus da prova; - a concessão das 

benesses da assistência judiciária; - a condenação da parte adversa ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 

Atribuiu à causa o valor de R$ 19.113,95 e acostou documentos. Na 

decisão Id. 22189760 foram indeferidos os pedidos formulados em tutela 

antecipada, concedida a assistência judiciária e designada audiência, que 

foi realizada no Id. 24058763, mas sem êxito na composição entre as 

partes. O réu foi citado no Id. 24514016 e em contestação Id. 24594887 

aventou em preliminar a revogação da justiça gratuita. No mérito, aduz 

que: - está superada a tese de limitação constitucional ou legal dos juros 

remuneratórios, possuindo estes livre estipulação, contratados em 

conformidade com a média de mercado; - a capitalização de juros possui 

respaldo legal, encontrando-se expressamente pactuada; - não há 

configuração da “mora debendi”; - são regulares os encargos moratórios 

entabulados, e que não foi cobrada a comissão de permanência; - as 

taxas e tarifas administrativas praticadas possuem autorização legal, 

discorrendo sobre cada uma; - não se fala em repetição do indébito; - não 

estão presentes os requisitos da tutela antecipada, refutando um a um dos 

pedidos a este título; Rechaça o cálculo apresentado e, ao final, pleiteia 

pela improcedência da ação, condenando a parte adversa aos ônus 

decorrentes da sucumbência. Impugnação à contestação Id. 25405156. 

Por meio da petição Id. 27274623 a autora juntou comprovantes de 

consignação judicial. É o relatório. Decido. Por observar que a matéria 

posta em exame dispensa a produção de outras provas e manifestação 

da autora em audiência ID.24058763, com amparo legal no art. 355, I, do 

CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. Com relação à assistência 

judiciária, conforme o disposto no § 3º do art. 99 do CPC, presume-se 

verdadeira a alegação de hipossuficiência, não prevendo a lei, 

obrigatoriamente, que a parte seja miserável, mas sim que esta, ainda que 

momentaneamente, não possua condições de arcar com tais 

emolumentos. Embora o réu refute a benesse concedida, não apresentou 

provas plausíveis a afastar a afirmação feita pela beneficiária, que possui 

presunção juris tantum da necessidade. Portanto, não basta que se alegue 

que a parte não faz jus ao benefício em comento, é necessário que prove, 

pois caso contrário prevalece a alegação de quem pleiteou o benefício. 

Nesse sentido, a orientação do E. TJMT: “AÇÃO DEMARCATÓRIA - 

ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRODUZIR PROVAS DE PREJUÍZOS 

SOFRIDOS - INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE LAUDO PERICIAL 

E PARA REQUERER O QUE ENTERDER DE DIREITO - PEDIDO DE 

JULGAMENTO DA LIDE NA FORMA CONSTANTE DA EXORDIAL - 

CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE - DANOS MATERIAIS - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUA OCORRÊNCIA - JUSTIÇA 

GRATUITA ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE EX ADVERSA NÃO FAZ JUS 

AO BENEFÍCIO - MERAS ALEGAÇÕES SEM PROVAS DAS BOAS 

CONDIÇÕES FINANCEIRAS DAS PARTES - RECURSO DESPROVIDO 

SENTENÇA MANTIDA.[...] A parte que se insurge contra o deferimento da 

justiça gratuita deve fazer prova da boa condição financeira da outra.” 

(Ap 35624/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, 

Publicado no DJE 10/08/2018). “APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - 

FEITO PRINCIPAL - EXECUÇÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - 

AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - BENEFÍCIO DEFERIDO - 

EXECUÇÃO -PENHORA DESCONSTITUÍDA ANTES DA TRIANGULAÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DO EMBARGANTE - 

PERDA DO OBJETO - SUCUMBÊNCIA DO EMBARGADO - CITAÇÃO NÃO 

REALIZADA - DESCABIMENTO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A 

declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do 

CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser 

afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância 

ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, 

CF).Tendo havido a desconstituição da constrição no feito principal antes 

da citação nos Embargos de Terceiro, ocorre a perda superveniente do 

objeto da lide e é indevida a condenação do embargado ao pagamento dos 

ônus sucumbenciais.” (Ap 41647/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018) Demais disso, destaco que, na 

forma do art. 99, § 4º, do hodierno CPC, “A assistência do requerente por 

advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”. 

Feitas essas considerações, mantenho a concessão da assistência 

judiciária à parte autora e passo ao exame do mérito. DOS JUROS 

REMUNERATÓRIOS Pleiteia a autora pela redução dos juros 

remuneratórios à taxa média de mercado. Quanto a este tema, impende 

considerar que está pacificado o posicionamento doutrinário e 

jurisprudencial acerca da inaplicabilidade do Decreto nº 22.626/33 (Lei da 

Usura) após o advento da Lei 4.595/64 (Lei da Reforma Bancária) e que, 

por ter a Emenda Constitucional nº 40 revogado todos os parágrafos e 

incisos do artigo 192 da CF/88, não se fala em limitação constitucional dos 

juros em 12% ao ano, consoante consolidado por meio da Súmula 

596/STF, Súmula Vinculante n. 7, Súmula 382/STJ e, ainda, em vista de o 

contido no Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530-R. No entanto, em 

feitos desta natureza, o Superior Tribunal de Justiça vem fixando que os 

juros remuneratórios devem acompanhar a taxa média de mercado, 

apurada pelo Banco Central do Brasil, em operações da mesma espécie. 

Neste sentido é o posicionamento firmado pela Segunda Seção do 

Superior Tribunal de Justiça por meio de Recurso Repetitivo (REsp 

1112879/PR, julgado em 12/05/2010), no qual restou consolidada a 

seguinte tese para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil de 

1973: “Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é 

imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser 

consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no 

contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da 

espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais 

vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção 

para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios 

praticados. II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - 

Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de 

juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do 

entendimento consolidado neste julgamento.” Na mesma vertente: 

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

REVISÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. 

ÍNDOLE ABUSIVA RECONHECIDA. DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA EM 

COMPARAÇÃO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULAS 5 E 7 DO 

STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros 

remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a 

relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o 
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consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique 

cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em 

concreto. 2. A Corte de origem concluiu pela natureza abusiva dos juros 

remuneratórios pactuados, considerando a significativa discrepância das 

taxas cobradas pelo recorrente (68,037% ao ano) em relação à média de 

mercado (20,70% ao ano). Rever tal conclusão demandaria reexame de 

matéria fática, inviável em recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. 

Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. 

Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 

5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018) No 

caso dos autos, percebe-se que não há abusividade dos juros firmados 

pelo Banco, posto que consta que contratualmente foi estipulado em 

patamar abaixo da média, em 1,85% ao mês e 24,60% ao ano, enquanto a 

taxa média de mercado, apurada pelo BACEN, em operações da mesma 

espécie, no mesmo período, era de 1,97% ao mês e 26,33% ao ano, 

consoante tabela ID.24594887. Posto isso, não há o que ser alterado. DA 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS No tocante à capitalização de juros, há de se 

consignar que, conforme sedimentado pelo Colendo STJ, é possível a sua 

aplicação a partir de 31/03/00, data da entrada em vigor da MP 2170-3, 

bem assim o disposto no art. 28 da Lei n. 10.931/04, que possui a seguinte 

redação: “Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo 

extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja 

pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha 

de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme 

previsto no § 2o. § 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser 

pactuados: I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de 

sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem 

como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;” No 

caso dos autos, verifica-se que é expressa a previsão contratual acerca 

de sua prática capitalizada, como se infere do disposto na cláusula 8.1, Id. 

24595152 – Pág. 2, da qual a consumidora tinha inequívoca ciência, 

restando clara a contratação da prática da capitalização mensal de juros e 

não, como alegado. Nesse sentido, o posicionamento há muito 

sedimentado pelo STJ, inclusive em sede do Recurso Repetitivo REsp 

973.827/RS, com a fixação da seguinte tese para efeitos do art. 543-C, 

CPC: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um 

ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da 

Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), 

desde que expressamente pactuada.’ – ‘A capitalização dos juros em 

periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e 

clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao 

duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada’.” Demais disso, a legalidade da sua incidência 

está consolidada pelas Turmas do Superior Tribunal de Justiça, que 

sumularam a matéria, senão vejamos: Súmula 541: “A previsão no contrato 

bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é 

suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” 

Súmula 539: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade 

inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do 

Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, 

reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente 

pactuada.” Ante a expressa previsão contratual, aliada à clara 

demonstração da taxa mensal não correspondente ao duodécuplo da 

anual, mantenho a sua incidência, na forma em que contratada. Assim o 

hodierno posicionamento do STJ, emanado pelos recentes julgados: 

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO 

BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DO 

MERCADO. REFERÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. REVISÃO. 

SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido 

de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras 

não sofrem a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), a 

teor do disposto na Súmula 596/STF, de forma que a abusividade da 

pactuação dos juros remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada 

em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de 

lucros excessivos. 2. Esse abusividade não decorre do simples fato da 

taxa cobrada ser um pouco acima da média de mercado. Isso porque a 

taxa média de mercado não é um limitador, mas mero referencial. 

Precedentes. 3. É inviável rever a conclusão do Tribunal estadual de que 

os juros remuneratórios, no caso, não destoam da taxa média de mercado, 

pois demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial 

(Súmula 7/STJ). 4. A eg. Segunda Seção, ao julgar o REsp 973.827/RS nos 

moldes da Lei dos Recursos Repetitivos, decidiu ser permitida a 

capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos 

celebrados após 31/3/2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, em 

vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada. A 

capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada 

de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de 

juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva anual contratada. 5. Agravo interno não 

provido.” (AgInt no AREsp 1456492/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019) 

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO 

BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE 

MERCADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. 

DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA. POSSIBILIDADE. 1. A ausência de 

indicação do dispositivo de lei supostamente violado impossibilita o 

conhecimento do recurso especial, incidindo o óbice da Súmula 284 do 

STF. 2. Segundo o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de 

Justiça, sob o rito do art. 543-C do CPC/73: "É permitida a capitalização de 

juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 

31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em 

vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e 

(b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir 

pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de 

taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para 

permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 

24/09/2012). 3. Rever questão eminentemente fática firmada no acórdão 

recorrido que está em consonância com o entendimento pacificado por 

esta Corte, mostra-se inviável na instância especial, por atração dos 

enunciados 5, 7 e 83/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no 

AREsp 1319737/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019) DOS 

ENCARGOS MORATÓRIOS Afirma a requerente que a cobrança de 

encargos abusivos afastam a sua mora, descabendo, de conseguinte, a 

sua incidência. Contudo, há de se consignar que, para que se configure a 

mora da parte credora, o que seria apto ao afastamento da cobrança dos 

encargos moratórios, deveria ocorrer, pela instituição financeira, a recusa 

injustificada do pagamento. É o que nos ensina Washington de Barros 

Monteiro (Curso de Direito Civil - 2a. parte, 5o. vol., 24 ed., Ed. Saraiva): 

“Incide o credor em mora se se recusa a receber o pagamento no tempo e 

lugar indicados no título constitutivo da obrigação, exigindo-o por forma 

diferente ou pretendendo que a obrigação se execute de modo diverso. 

(...) A mora creditoris depende dos elementos seguintes: a) existência de 

dívida positiva e líquida; b) que o devedor se ache em condições de 

efetuar o pagamento; c) que se ofereça realmente para efetua-lo; d) que 

haja recusa por parte do credor.” Embora o artigo 396 do CC estabeleça 

que “não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este 

em mora”, é necessário prova da injusta negativa pelo Banco, o que não 

está demonstrado nos autos. Ademais, conforme pacificado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, que ao afetar o Recurso Especial n. 1.061.530-RS, de 

Relatoria da Min. Nancy Andrighi, nos termos do artigo 1.036 do CPC 

(Recurso Repetitivo), o simples ajuizamento de ação revisional não é apta 

a descaracterizar a mora da parte inadimplente: “ORIENTAÇÃO 2 - 

CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos 

encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros 

remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; b) Não 

descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem 

mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os 

encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.” Deste modo, 

considerando que no caso dos autos não houve o reconhecimento de 

abusividade contratual, quanto ao período da normalidade, não existem 

óbices à cobrança dos encargos moratórios, quando caracterizado o 

atraso no pagamento do ajustado. Da mesma sorte, no julgamento do 

TEMA 972/STJ, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp Repetitivo n. 

1639320/SP, fixou a tese de que a abusividade de encargos acessórios 

do contrato não descaracterizam a sua mora: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE 

PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 

25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. 

RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O 

ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. 
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NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA 

CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, 

com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por 

intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de 

consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO 

CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo 

consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos 

celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 

3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa 

resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos 

contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a 

contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela 

indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não 

descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 

ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração 

de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” 

(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018) Todavia, em 

que pese a irresignação da consumidora quanto a impossibilidade da 

cumulação da comissão de permanência com outros encargos, cumpre 

ressalvar que, apesar de restar sedimentado pelos Tribunais Superiores, 

inclusive com a emissão de Súmulas, acerca da inviabilidade de tal prática, 

do minucioso exame do contrato objeto de revisão nestes autos, é 

possível verificar que este encargo – comissão de permanência - não foi 

expressamente pactuado. De tal modo, ao se ter em vista que não foi 

acolhido nenhum pedido revisional, não há ensejo à discussão acerca da 

repetição do indébito. Por fim, mantenho a decisão Id. 22189760 quanto ao 

indeferimento da antecipação de tutela, de modo que as consignações 

efetuadas pela autora, conforme comprovantes coligidos com a petição Id. 

27274623, não possuem o condão de ilidir a sua mora. DO DISPOSITIVO 

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por SIRLEY DE SOUZA em face 

de BANCO GMAC S.A., e condeno a autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em 

razão da concessão das benesses da assistência judiciária. Transitada 

em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as anotações 

e baixas devidas. Outrossim, manifestem-se as partes sobre o montante 

incontroverso, depositado pelo autor. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de 

março de 2.020. Dr. 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 SENTENÇA 

Processo: 1060685-83.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: DOUGLAS ALVES RODRIGUES NERI 

Vistos etc. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos em face da 

interlocutória ID.28647344, que alterou o valor da causa, no entanto, foi 

firmado que os honorários advocatícios quando fixados obedecerão o 

valor apresentado na inicial e não o agora modificado de ofício. É o 

relatório necessário. Primeiramente, tenho que nos declaratórios em 

nenhum momento a parte salienta a razão do erro no valor da causa, 

constando na inicial R$10.719,65, quando na verdade sua pretensão 

patrimonial é de R$81.113,04, motivo pelo qual foi alterada de ofício, tendo 

em vista o conhecimento comezinho de que em casos como estes, o valor 

da causa é decorrente da somatória das parcelas vencidas e vincendas 

e, como não é parte que quantifica o valor da causa, em caso de 

condenação em favor deste, será considerado aquele contido na peça 

primeira. Assim, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro 

material, mas sim a finalidade de rediscutir a matéria, REJEITO os Embagos 

de Declaração. No mais, INTIMO o autor para juntar em 15 dias, o 

comprovante de recebimento do AR ID.27585667. CUMPRIDO, tenho 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 

VOLKSWAGEN GOL, placa: QCC-4896 (demais características na inicial), 

posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da 

liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E 

APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. 

DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão 

deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou 

comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos 

para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser 

concedida. 3 – Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV 

Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) 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: 

“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: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 
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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 DO 

REQUERIDO, 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 13043/14. 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”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 27644088. 

CUIABÁ, 30 de março de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz(a) de 

Direito
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1003165-34.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: RANAIA NOBRE DA FONSECA Vistos etc. Tratam-se de 

Embargos de Declaração opostos pelo Banco J Safra S/A em face de a 

interlocutória que deferiu a liminar, mas fixou a retirada do bem da 

Comarca após cinco dias, contados do cumprimento da liminar com 

citação, quando na verdade a o DL firma que após cinco dias contados do 

cumprimento da liminar o bem passa a integrar o patrimônio do Banco, 

podendo dele dispor conforme seu interesse, havendo cerceamento do 

exercício da posse. É o relatório necessário. Conforme denota-se não há 

omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material, mas simples 

finalidade de rediscussão da matéria, digo, isso, pois, conforme preceitua 

a Constituição Federal há de ser observado o princípio do contraditório em 

todos os atos, principalmente no judiciário, salieando, ainda, que o novo 

CPC., fala da impossibilidade de surpresa a qualquer das partes, que 

devem ter seu direito, garantido de forma igualitária, ou seja, de qualquer 

ângulo que se observe, não há como amparar o descontentamento do 

Embargante, apesar de respeitáveis entendimentos diversos, no entanto, 

tenho, a obrigação primária na observação da Constituição em todos os 

procedimentos. Portanto, sendo facultado ao juiz fazer uso da medidas 

legais para garantir a conclusão do feito dentro de um prazo razoável, não 

há o que ser alterado, posto que dentro dos parâmetros da legalidade. 

EMENTA:RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 

APREENDIDO NA COMARCA – ARTIGO 3º, §2º - DECRETO LEI 911/69 – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Considerando que o art. 

3º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69 expressamente assegura a restituição 

do bem ao devedor fiduciante se este quitar integralmente o seu débito, a 

determinação para que o bem apreendido permaneça na comarca se 

mostra prudente e protege a efetividade do processo, mas apenas pelo 

prazo de cinco dias para a purga da mora, pois evita que o veículo seja 

levado para local distante, o que dificultaria, sobremaneira, o seu eventual 

retorno às mãos do devedor.(AGRAVO DE INSTRUMENTO SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

24/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018) “O credor (fiduciário) adquire a 

posse plena do bem apreendido, podendo usá-lo, vendê-lo ou retirá-lo da 

comarca, somente após o decurso do prazo de cinco dias ofertado para 

purgação da mora, que tem início após a citação” (RAI 96538/2016, Rel. 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 12/04/2017, DJE 24/04/2017). EMENTA 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO E 

CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DA 

COMARCA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5(CINCO) 

DIAS APÓS A CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDOA 

jurisprudência dominante desta e. Corte de justiça, bem como dos demais 

tribunais pátrios, entendem que o credor adquire a posse plena do bem 

apreendido, podendo usá-lo, vende-lo ou retirá-lo da comarca, somente 

após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, que tem 

início após a citação. Inexistentes argumentos capazes de infirmar a 

decisão agravada, impõe-se a sua manutenção. (AGRAVO DE 

INSTRUMENTO NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 

21/06/2017). Desta feita, REJEITO os Embargos de Declaração. No mais, 

cumpra-se a liminar deferida. CUIABÁ, 30 de março de 2020. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz(a) de Direito
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Processo: 1029590-69.2018.8.11.0041. AUTOR(A): JOSE CLAUDIO 

GONCALVES REU: BANCO BRADESCO Vistos etc. Tratam-se de 

Embargos de Declaração movidos em face da sentença ID.26056711 que 

julgou parcialmente procedente a ação, aduzindo o Banco que há 

obscuridade e contradição, visto que o juiz fugiu de forma incompreensível 

do que resta expressamente a lei, quanto aos juros moratórios, afirmando 

que a única interpretação possível é que a taxa de juros será a crescida 

de 1% de juros a cada ano. O autor também apresentou declaratórios 

aduzindo a necessidade de prova pericial de modo a apurar os excessos 

de valores cobrados, bem como, há contradição quanto a aplicação do 

CDC, no entanto, fala em ausência de requerimento administrativo, quanto 

a prorrogação da dívida. O Banco apresentou contrarrazões, pugnando 

pela sua rejeição. É o relatório necessário. Inicialmente devo salientar que 

os declaratórios, visam solver obscuridade, omissão, contradição e erro 

material, mas nunca reabrir o tema exaurido na sentença para que seja 

novamente julgado, portanto, ambos os Embargos merecem a rejeição. 

Digo isso pois, a questão a renegociação foi tratada na sentença no 

ID.26056711, pg.3 e 4, inclusive das nulidades arguidas, bem como, 

evidenciando a inexistência de cerceamento de defesa, já que a perícia, 

partia do pressuposto de nulidade de contrato, inexistente. Da mesma 

forma, os Embargos do Banco, quer fazer com que o juízo julgo de acordo 

com seu entendimento, aduzindo ser esse o único possível, portanto, se 

há interpretação equivocada, somente resta ao Embargante o recurso 

próprio. Desta feita, REJEITO ambos os Embargos de Declaração. CUIABÁ, 

30 de março de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz(a) de Direito
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1060020-67.2019.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

ANTONIO EDISON PINTO DE FIGUEIREDO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. No ID. 30788321 o Credor 

informa que a Instituição Financeira efetuou o pagamento voluntariamente 
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nos autos nº 0033167-48.2013, o que constatei em pesquisa junto ao 

sistema PJE, requerendo portanto a extinção do feito com fulcro no art. 

485, inciso VIII do CPC. Como se observa, o despacho inicial já firmava que 

a questão deveria ser solvida naquele juízo, como agora ocorreu, sendo 

totalmente desnecessária nova ação, para mero cumprimento de sentença 

como determina a lei. É o relatório. Decido. Conforme determina o artigo 

485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a 

desistência da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco 

que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base 

nos arts. 485 e 932". Posto isso, ante o pleito de ID. 30788321, JULGO e 

DECLARO EXTINTA este Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do CPC. Ante a ausência de pretensão recursal, diante do 

atendimento do pedido, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de março de 2020. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024182-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO DOMINGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1024182-34.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: FABIANO DOMINGUES DA SILVA Vistos, etc. A Instituição 

Financeira informou que as partes entabularam acordo, pugnando por sua 

homologação e suspensão do feito até 27/05/2019 (ID. 16908112), o que 

foi deferido (ID. 20170909). Decorrido o prazo acima, o Exequente foi 

intimado para informar acerca do cumprimento da avença (ID. 24071058), 

momento em que requereu a extinção do feito (ID. 29021886). É o relatório. 

Decido. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, I do NCPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo: “I - as sentenças 

proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência 

liminar do pedido;”. Ante o exposto HOMOLOGO o acordo de vontades e 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução, o que faço com 

amparo legal no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Ante a 

ausência de pretensão recursal, diante do atendimento do pedido das 

partes, arquivem-se os autos com as anotações e baixas de praxe. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 30 de março de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058342-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QUERUBINO SOARES NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA OAB - MT19593-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))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1058342-17.2019.8.11.0041. AUTOR(A): QUERUBINO SOARES 

NETO REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Trata-se de Ação de Obrigação 

de Não Fazer C/C Nulidade do Contrato C/C Restituição do Indébito C/C 

Danos Morais com Pedido de Antecipação Parcial da Tutela, ajuizada por 

Querubino Soares Neto em face de Banco B.M.G S.A, ambos qualificados 

nos autos em referência. O Requerente informa que realizou um contrato 

de empréstimo consignado em folha de pagamento, entretanto a margem 

consignável de 30% não estava sendo respeitada, momento em que 

ingressou com a presente ação. Conforme ID. 28755532 o Autor foi 

intimado para emendar a petição inicial, para apresenta o prévio 

requerimento administrativo e/ou o contrato, sob pena de extinção, 

contudo não manifestou nos autos (ID. 30413280). É o relatório. Decido. 

Prefacialmente, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de recurso repetitivo - Resp n. 1.349.453-MS, firmou o entendimento 

de que, nas ações que objetivem a exibição de documentos, para efeitos 

do art. 543-C do CPC, que: “A propositura de ação cautelar de exibição de 

documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível 

como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a 

comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em 

prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme previsão 

contratual e a normatização da autoridade monetária”. Assim a ementa do 

Recurso Representativo de Controvérsia – Resp. 1.349.453-MS: 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM 

CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. 

PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO 

DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, 

firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de 

documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível 

como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a 

comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em 

prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão 

contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, 

recurso especial provido. (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.349.453 - MS 

(2012/0218955-5) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). No 

caso em tela, apesar de haver comprovação da relação jurídica, haja vista 

os holerites de ID. 27088706, não há prova do requisito necessário apto a 

ensejar a autorização de exibição dos contratos, qual seja o prévio 

requerimento administrativo. Dessa forma, ante a ausência dos requisitos 

imprescindíveis a propositura da ação, a extinção é medida que se impõe. 

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA esta 

ação ajuizada por Querubino Soares Neto em face de Banco B.M.G S.A, o 

que faço com amparo legal no art. 485, IV, do Novo Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado, em nada requerendo, arquive-se, com as 

anotações e baixas devidas. P.I.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de março de 

2020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007704-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONDON & NASCIMENTO LTDA ME - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1007704-48.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RONDON & 

NASCIMENTO LTDA ME - ME Vistos, etc. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, fundada no Dec.-Lei 911/69, ajuizada por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA em face de RONDON & 

NASCIMENTO LTDA ME - ME, todos qualificados nos autos em referência, 

relatando que firmaram contrato de consórcio, grupo nº 4154, cota nº 147, 

para aquisição do veículo, Marca Volkswagen, Modelo Amarok, Placa: 

QBH-8332 descrito na inicial. Ante a constituição em mora, pleiteou o 

Requerente pela concessão de liminar de busca e apreensão e, ao final, a 

procedência da ação, com a consolidação em definitivo do bem em suas 

mãos, além de a condenação do Requerido em custas e honorários 
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advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 38.996,52. A liminar foi 

deferida conforme ID. 8329104, sendo o bem foi apreendido aos 17 de 

janeiro de 2020, conforme infere a certidão de ID. 28164829, sendo a 

Requerida citada na mesma oportunidade (ID. 28164831). É o breve relato. 

Decido. Considerando que a matéria posta em exame dispensa a produção 

de outras provas, com amparo legal no artigo 355, incisos I e II do CPC, 

passo ao julgamento antecipado da lide. Observo que o fato constitutivo 

do direito da autora encontra ressonância na documentação que 

acompanha a inicial. Deste modo, diante da falta de manifestação da 

devedora, e a prova documental inequívoca, de rigor a procedência do 

feito. Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE 

esta ação de Busca e Apreensão, consolidando, de forma definitiva, em 

mãos da proprietária fiduciária, a posse plena e exclusiva do bem descrito 

na peça vestibular, valendo esta, como título hábil para a transferência do 

certificado de propriedade. Condeno o Réu ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da 

causa devidamente atualizado. Transitada em julgado, arquivem-se com as 

anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de março de 

2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061648-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGUNDO DURVAL PEREIRA REZENDE (REU)

 

Fica a parte autora intimada para comprovar recolhimento de guias de 

diligências para os endereços indicados no ID 30728014 ou postular por 

oferecimento de meios ao Oficial de Justiça, para expedição dos 

mandados necessários, no prazo de 05(cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1039411-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCI VANIA SUPERMERCADO LTDA - ME (EXECUTADO)

LUCI VANIA VILELA DE SOUZA SILVA (EXECUTADO)

 

Fica a parte autora intimada para comprovar recolhimento de guias de 

diligências para os endereços indicados no ID 30705934 ou postular por 

oferecimento de meios ao Oficial de Justiça, para expedição dos 

mandados necessários, no prazo de 05(cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1057816-50.2019.8.11.0041

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:

LUANA RAQUEL MARCELINA ALVES (REQUERIDO)

 

Fica a parte autora intimada para comprovar recolhimento de guia de 

diligência para o endereço indicado no ID 30722595 ou postular por 

oferecimento de meios ao Oficial de Justiça, para expedição do mandado 

necessário, no prazo de 05(cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1044153-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINTON DUARTE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Fica a parte autora intimada para tomar conhecimento da certidão negativa 

de ID 30731728 e dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias 

úteis.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014188-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN CAVALCANTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAIDE INACIO CAVALCANTI OAB - 396.013.231-04 (REPRESENTANTE)

MICHELL ANTONIO BREDA OAB - MT16990/O (ADVOGADO(A))

GABRIELLA GAHYVA PAES E FIGUEIREDO OAB - MT26217/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REU)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013856-10.2020.8.11.0041

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:

PITICAS COMERCIO DE CAMISETAS EIRELI - ME (EXECUTADO)

ANDRE LUIS DA COSTA BARROS DIAS (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 úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013885-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON WILLIAM DE LIMA OAB - PR60295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DOS SANTOS LEITE (EXECUTADO)

CAMILA FORTES HERANI (EXECUTADO)

CAMILA FORTES HERANI (EXECUTADO)

LIANA DE LARA LEITE (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013985-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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EDSON BATISTA FELIX SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014315-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDES NEVES 20254083153 (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1048886-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO HIROCHI YAMAMOTO FILHO (EMBARGANTE)

JULIO HIROCHI YAMAMOTO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá o apelado responder ao recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043476-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA YAMAMURA RIOS SALIBA (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 10 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014232-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDEVALDO DA CRUZ E SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

DIAMOND HOUSE GESTAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1014277-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE PNEUS CENTRO OESTE EIRELI - ME (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá o Embargado/Exequente responder aos embargos, no prazo de 

15(quinze) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041453-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE PNEUS CENTRO OESTE EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0000162-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

ANDRESSA GIOVANE LUZ FERNANDES (EXEQUENTE)

JUSCELINO LIMA FERNANDES (EXEQUENTE)

ROBSON ALVES DE PAULA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARA MARCIA DA LUZ FERNANDES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREA OLIVEIRA DE SOUSA OAB - MT10534-O (ADVOGADO(A))

 

Fica a parte autora intimada para protocolizar os ofícios expedidos e 

comprovar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1039513-85.2019.8.11.0041

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:

ROSTER INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

SILVIANE ARRUDA ESTERY (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BIANCA ANDRADE DE CASTRO OAB - RS67690 (ADVOGADO(A))

NICOLE FROHLICH SOARES OAB - RS109254 (ADVOGADO(A))

 

Deverá o credor se manifestar sobre o petitório de id. 30281064 e certidão 

de id. 30804881, no prazo de 5 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0040581-97.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRIAZE CONSTRUTORA LTDA - EPP (REU)

ISMAIL CONSTANTINO LALIS SOARES (REU)

CENITA MARIA BERTOLDO SOARES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0040581-97.2013.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

BANCO DO BRASIL SA REU: BRIAZE CONSTRUTORA LTDA - EPP, ISMAIL 

CONSTANTINO LALIS SOARES, CENITA MARIA BERTOLDO SOARES 

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, 30 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0032809-25.2009.8.11.0041

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:

PENTAGONO.COM COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

JOSE CLAUDIO FANINI (EXECUTADO)

JOAQUIM FERREIRA DOURADINHO NETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT5959-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: 0032809-25.2009.8.11.0041. EXEQUENTE: KIRTON BANK S/A 

BANCO MULTIPLO EXECUTADO: PENTAGONO.COM COMERCIO DE 

ELETROELETRONICOS LTDA - EPP, JOSE CLAUDIO FANINI, JOAQUIM 

FERREIRA DOURADINHO NETO Vistos, etc. A pesquisa pretendida, em 

relação ao Bacenjud já foi realizada nos autos, conforme constante no id. 

21772950 - Pág. 3, sem sucesso e alteração do quadro. Intime-se o autor 

para indicar bens passíveis de penhora no prazo legal. Cumpra-se 

CUIABÁ, 30 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027500-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAILTON SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1027500-54.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL 

SA REQUERIDO: VAILTON SILVA SANTOS 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, 30 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1051591-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/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 DESPACHO 

Processo: 1051591-14.2019.8.11.0041. AUTOR(A): MARIA APARECIDA 

DE SOUZA REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Certifique-se o anunciado e 

em caso positivo anote-se. Em face da suspensão de prazo, resta 

prejudicado postulação. Somente após, encerrada a suspensão dos prazo 

que este começará a correr. Cumpra-se. CUIABÁ, 30 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0014482-56.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA RAQUEL BELCULFINE OAB - SP160487-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARI ROSA DOS SANTOS (EXECUTADO)

CLEONICE SOUZA COSTA (EXECUTADO)

AWS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-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: 0014482-56.2014.8.11.0041. EXEQUENTE: GAPLAN 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. EXECUTADO: AWS 

TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - EPP, ARI ROSA DOS SANTOS, 

CLEONICE SOUZA COSTA Vistos, etc. O exequente informa a existência 

de 4 (quatro) herdeiros e comprovou nos autos, apenas 2 (dois). Assim, 

procedo a habilitação nos autos do espólio de Ari Rosa dos Santos a ser 

representado pelos dois herdeiros comprovados nos autos. Proceda-se 

as anotações necessárias. Após, cite-os como já determinados no feito. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 30 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043888-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

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, 19.12.19.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0034556-63.2016.8.11.0041

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:

LUCAS PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0034556-63.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: LUCAS PEREIRA DOS SANTOS Vistos, etc. Oficie-se como 

postulado. Após, diga-se e, conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 30 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009219-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON ROCHA DE PAULA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009219-84.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA EXECUTADO: EMERSON 

ROCHA DE PAULA Vistos, etc. Oficie-se como postulado. Após, diga-se e, 

conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 30 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho 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 - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS FAGHNER MARQUES CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0021665-15.2013.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO LOSANGO 

S.A. - BANCO MULTIPLO EXECUTADO: CARLOS FAGHNER MARQUES 

CARNEIRO Vistos, etc. Oficie-se como postulado. Após, diga-se e, 

conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 30 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0007521-36.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO APARECIDO NOGUEIRA (EXECUTADO)

ANISADETT PINHEIRO DA SILVA NOGUEIRA (EXECUTADO)

PASCHOAL IRIA NOGUEIRA (EXECUTADO)

LUIZA THEREZA DUTRA NOGUEIRA (EXECUTADO)

DISTRIBUIDORA DE AGUA SANTA CLARA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS MENDES MADEIROS OAB - MT22528-O (ADVOGADO(A))

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte exequente acostar nos autos a matrícula atualizada do 

bem penhorado no feito e certudão de débito.

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 - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS FAGHNER MARQUES CARNEIRO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0019775-41.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPARENCIA MODA INTIMA LTDA - ME (EXECUTADO)

ARNALDO JUNIOR SAKUMA VILLALBA (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: 1009219-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON ROCHA DE PAULA (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: 0034556-63.2016.8.11.0041

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:

LUCAS PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022665-28.2016.8.11.0041

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:

RAILDE HIPOLITO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre certidão de id. 30823019, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043888-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

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 
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repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 19.12.19.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004687-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

REGIS CASSIANO MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1004687-33.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: REGIS CASSIANO MARTINS Vistos, etc. Mantenho 

determinação dos autos e deverá o autor providenciar a citação da parte 

requerida no prazo legal. Deverá a parte autora manifestar sobre as 

respostas de pesquisas de endereços, efetivadas nos autos (id. 

30592507/id. 30592514), conforme já determinado (id. 30592526) 

Decorrido o prazo ali concedido, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 30 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014633-92.2020.8.11.0041

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:

ESTEFANIA ROCA FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1014633-92.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: ESTEFANIA ROCA FERREIRA 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: 

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 

acessório, 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, 30 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014638-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LACERLENE MEDEIROS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1014638-17.2020.8.11.0041. AUTOR: LACERLENE MEDEIROS 

DE OLIVEIRA REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para no prazo de quinze dias, proceder a comprovação de 

recolhimento da guia de distribuição ou fazer comprovação atualizada da 

hipossuficiência, para análise de seu pedido de pagamento de custas ao 

final. Não recolhendo ou não fazendo comprovação, certifique-se e 

conclusos. Havendo comprovação de rendimentos e sendo mantido o 

indeferimento do benefício, deverá em cinco dias proceder ao 

recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número 

único do processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento. 

Intime-se. Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 30 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017444-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VITHOR BORGES DANTAS (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 úteis.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030547-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO EDUARDO PIRES DE MIRANDA (EXECUTADO)

ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Outros Interessados:

JOAO BELIZARIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1030547-70.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A EXECUTADO: ROYAL COMERCIO E SERVICOS 

LTDA - EPP, ANTONIO EDUARDO PIRES DE MIRANDA Vistos, etc. 

Proceda-se penhora online dos honorários periciais. Após, conclusos. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 30 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014705-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON WILLIAM DE LIMA OAB - PR60295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEORGE HRAOUI DUAILIBI (REU)

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: Cite-se para pagar ou embargar, em quinze dias, constando todas 

às advertências previstas no artigo 700 e seguintes do CPC. Fixo os 

honorários advocatícios em 5%(cinco por cento) da causa. Consigne-se 

no mandado que caso haja pronto pagamento, estará isento de custas. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30.03.20

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028605-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-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: 1010747-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA JOSETI RIBEIRO E SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDSON FRANCISCO PERUSSELI (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Deverá a parte autora tomar ciência do Alvará Eletrônico expedido, no 

prazo legal. Deverá a parte requerida tomar ciência do Alvará Eletrônico 

expedido, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035822-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAO DA CASA INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GENEROS 

ALIMENTICIOS LTDA (EXECUTADO)

SERGIO RENESSON TAVARES RIBEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI OAB - MT6624-O 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta da Conta única no id. 

30835418, no prazo legal.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1046492-63.2019.8.11.0041

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:

JOSE DA SILVA MAIA (EXECUTADO)

IDELMA COSTA SOUZA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª 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 EXECUÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RITA SORAYA TOLENTINO 

DE BARROS PROCESSO n. 1046492-63.2019.8.11.0041 Valor da causa: 

R$ 33.533,53 ESPÉCIE: [Contratos Bancários]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO, CNPJ 

sob o nr 08.742.188/0001-55 POLO PASSIVO: IDELMA COSTA SOUZA E 

JOSE DA SILVA MAIA CITANDOS: IDELMA COSTA SOUZA - CPF: 

353.685.271-87 e JOSE DA SILVA MAIA - CPF: 141.041.051-04 

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), com atualização monetária e juros, ou 

nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob 

pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos necessários forem 

para a satisfação da dívida. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para o 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 em 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC). 

RESUMO DA INICIAL: As partes firmaram a cédula de crédito bancário nr. 

699439, emitida em 12/07/2017 a ser liquidada em 60 (sessenta) parcelas, 

com vencimento da primeira parcela para o dia 25/07/2017 e da última 

parcela para o dia 27/06/2022, cujo valor atualizado até 13/08/2019 é de 

R$ 33.533,53(Trinta e três mil quinhentos e trinta e três reais e cinquenta e 

três centavos). Ocorre que os executados/devedores não cumpriram com 

suas obrigações, não liquidando as parcelas vencidas. ADVERTÊNCIA: 

Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a,s) executado(a,s) de que, aperfeiçoada a 

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, 29 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Eliara Cunha Gonçalves Analista 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006997-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURINETE OLIVEIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO BAGGIO DE CARVALHO OAB - MT11985/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: 

1006997-12.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. EXECUTADO: LAURINETE OLIVEIRA DE SOUZA 

Vistos, etc. Defiro a suspensão até cumprimento do acordo. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 30 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022265-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-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: 

1022265-43.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: ANGELA RITA CHRISTOFOLO 

DE MELLO EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer de Exibir Documentos c/c Pedido de Tutela 

de Urgência em fase de cumprimento de sentença no qual foi acolhida a 

pretensão para e condenado o requerido ao pagamento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) –id. 16154928. O Recurso de apelação interposto pela 

Instituição Financeira não foi conhecido conforme acórdão de id. 

26200967 - Pág. 1/ 26200972 - Pág. 1 e id. 26200983 - Pág. 1/ 26200988 - 
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Pág. 1 e embargos de declaração 26201048 - Pág. 1/ 26201053 - Pág. 1., 

transitado em julgado em 14/11/2019 conforme certidão de id. 26201056 O 

exequente requereu o cumprimento de sentença no id. 26208245 no valor 

de R$ 18.612,07 (dezoito mil seiscentos e doze reais e sete centavos). 

Uma vez que o requerido não realizou o pagamento voluntário da 

execução conforme certidão de id. 28541867,foi realizado a atualização 

do débito e apurado o valor de R$ 18.855,95 (dezoito mil oitocentos e 

cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) – id. 28561786. Foi 

realizada a penhora online de R$ no valor acima indicado conforme id. 

28771299. Insurge-se a executada no id. 28964173 em face da penhora 

realizada em suas contas e alegou a ausência de intimação para o 

pagamento voluntário nos termos do art. 523, § 3º do CPC, bem como a 

declaração da nulidade de todo os atos praticados e não aplicação da 

multa de 10%. Requereu a concessão do efeito suspensivo. Juntou 

documentos de id. 28964174/28964175. Por sua vez, o exequente no id. 

290009851, requereu a rejeição liminar da impugnação haja vista a 

ausência de planilha de cálculo atualizada nos termos do art. 535, § 4º e 

5º do CPC. Analisando os autos, podemos perceber que o executado não 

cumpriu com o estabelecido no art. 525, §4º do CPC, com a indicado do 

valor que entende como correto e não apresentou o demonstrativo 

discriminado e atualizado do valor. Entretanto, o excesso de execução 

não é o único fundamento do impugnando e por esta razão não há como 

rejeitar liminarmente a impugnação nos termos do art. 525, 5º do CPC. Por 

outro lado, é sabido que a intimação do patrono para cumprimento 

voluntário da ação, O atual posicionamento do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado por sua Corte Especial no julgamento do Resp 

940.274/MS, estabelece a necessidade de intimação do devedor na 

pessoa do seu advogado, por publicação na imprensa oficial, para 

aplicação da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523 do CPC. O 

executado tinha o conhecimento da obrigação de realizar o pagamento da 

condenação, desde a publicação do acórdão e retorno dos autos a este 

Juízo, visto que foi devidamente intimado do ato. Entretanto, não realizou o 

pagamento voluntario do valor ali encontrando conforme certidão de 

decurso de prazo de id. 28541867 realizada em 29/01/2020. É sabido que 

a contagem do provado para o pagamento voluntario da execução tem 

como termo inicial o transito em julgado que ocorreu em 14/11/2019 como 

devidamente certificado no id. 26201056. Ou seja, o executado tinha 

conhecimento da determinação de pagamento voluntário por este Juízo. 

Ademais, foi determinado que fosse certificado o pagamento voluntário da 

condenação, antes da realização da penhora conforme decisão de id. 

26235960 - Pág. 1 e certidão de id. 28541867 1 e art. 523, §3º do CPC. 

Assim, por óbvio, o executado tinha conhecimento do início da fase 

executiva e do prazo para seu cumprimento. Desta feita, mantenho a multa 

de 10% (dez por cento). Diante do exposto e considerando o que mais 

consta dos autos NÃO ACOLHO a Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença, por entender que não prevalece os argumentos defendidos na 

referida impugnação. Declaro extinta a obrigação, pela penhora nos 

termos do art. 924, II do CPC, não havendo mais o que as partes 

reclamarem. Após o trânsito em julgado da impugnação, expeça-se ao 

alvará ao credor e arquive-se. Declaro extinta a obrigação pelo seu 

pagamento e extingo o processo, nada mais havendo que as partes 

reclamarem. Expeça-se o alvará como acima determinado. Após, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 30 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030970-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

SILVIA SIMONE TESSARO OAB - PR26750 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE NASCIMENTO DA SILVA 03029429202 (EXECUTADO)

JOSIANE NASCIMENTO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1030970-93.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB 

CREDISUL EXECUTADO: JOSIANE NASCIMENTO DA SILVA 03029429202, 

JOSIANE NASCIMENTO DA SILVA Vistos, etc. Defiro a suspensão até o 

julgamento do processo conexo. Cumpra-se. CUIABÁ, 30 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010728-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO BARBOSA 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: 

1 0 1 0 7 2 8 - 7 9 . 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: MAURICIO 

BARBOSA SILVA Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem 

prorrogação. Após, diga-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 30 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010572-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA LEITE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010572-91.2020.8.11.0041. AUTOR: SANDRA MARIA LEITE MELO REU: 

BANCO BMG S.A Vistos, etc. Anote-se a prioridade de tramitação - 

Pessoa Idosa. 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 

gratuita 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, no mesmo prazo deverá acostar o 

contrato anunciado na inicial e todos os documentos que originaram o 

referido. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 30 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023018-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA CORINA VITORIA DE ASSIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 268 de 327



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023018-97.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: ANGELA CORINA VITORIA DE ASSIS Vistos, etc. Defiro a 

dilação, conforme postulado, sem prorrogação. Após, deverá o autor 

cumprir determinação dos autos. Decorrido o prazo, certifique-se e 

conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 30 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0003306-85.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP182424-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR ANTONIO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

ALAIN ROBSON BORGES (EXECUTADO)

COTTON - KING LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA ADRIANA ALVES VIRGOLINO OAB - MT7180-O 

(ADVOGADO(A))

FELICIO ROSA VALARELLI JUNIOR OAB - SP235379-A (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOAO BELIZARIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0003306-85.2011.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A EXECUTADO: COTTON - KING LTDA, ALAIN 

ROBSON BORGES, JAIR ANTONIO DE ALMEIDA Vistos, etc. Recebo os 

embargos de declaração, se no prazo, certifique-se. Analisando os 

argumentos ali elencados, verifico a necessidade de atender a postulação 

dos embargos e revogar da determinação do id n. 30614980. Assim, torno 

sem efeito a determinação supra, proceda-se o cancelamento. Proceda-se 

a intimação da parte executada das penhoras do ids. 30516025 e 

30516115, sendo que a empresa jurídica através do administrador judicial, 

em face a postulação do autor. Não havendo impugnação, faculto ao 

credor o levantamento da penhora do id n. 30516115. Caso em que, 

expeça-se alvará. Oficie-se ao Juízo da penhora no rosto do autos do id 

n. 30516025, para informar a existência de bens ou valores a ser 

garantido na presente ação executória. Após, diga o autor e conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 30 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014410-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO WALDINAH PAGANOTTO DE PAIVA (REQUERIDO)

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 1 4 4 1 0 - 4 2 . 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: SERGIO 

WALDINAH PAGANOTTO DE PAIVA 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 pose 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, 30 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014360-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE VALENTINA CHAGAS DE SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 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: 

1014360-16.2020.8.11.0041. AUTOR: ARLETE VALENTINA CHAGAS DE 

SIQUEIRA REU: BANCO BMG S.A, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos, etc. Defiro a Justiça Gratuita. Anote-se. Anota-se ainda, a 

tramitação de idoso. 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 

gratuita 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, no mesmo prazo deverá acostar o 

contrato anunciado na inicial e todos os documentos que originaram o 

referido. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 30 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1008326-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA FATIMA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN NADAF GUSMÃO OAB - MT16284-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))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1008326-25.2020.8.11.0041. AUTOR(A): ROMILDA FATIMA DE 

SOUZA REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Homologo o acordo para surtir 

seus efeitos legais e Julgo por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no 

artigo 487-III “b” do CPC. Custas como acordado. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, 

cumpra-se acordo e arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 30 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028605-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-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: 1028605-66.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: ANGELA RITA 

CHRISTOFOLO DE MELLO EXECUTADO: BANCO OLÉ CONSIGNADO 

Vistos, etc. Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, 

pelo depósito anuído pelo credor, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no 

que determina o artigo 924-II do CPC. Custas pelo executado. Expeça-se 

alvará em favor do credor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 30 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1060761-10.2019.8.11.0041

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:

JUCILEY RIBEIRO DE MORAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT214450-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: 1060761-10.2019.8.11.0041. REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A REQUERIDO: JUCILEY RIBEIRO DE MORAIS Vistos, etc. 

Mapfre Seguros Gerais S/A, devidamente qualificado nos autos, ingressou 

com a presente Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar contra 

Juciley Ribeiro de Morais, objetivando a concessão de liminar, para 

apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida 

no final, em face do Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens 

com Taxa Prefixada n.º 9070538404, firmado entre as partes. Alegou que 

a parte requerida não cumpriu com as obrigações pactuadas, deixando de 

pagar as prestações vencidas a partir de 29/01/2019, requerendo a 

concessão de liminar para ao final torná-la em definitivo, com procedência 

da ação. Instruiu seu pedido com documentos de id. Núm. 27600987 - Pág. 

1 / Núm. 27601355 - Pág. 1. A liminar foi concedida nos termos da decisão 

de id. Núm. 27608797 - Pág. 1 e devidamente cumprida nos ids. Núm. 

28252314 - Pág. 1 / Núm. 28252787 - Pág. 1, com a citação da parte 

requerida no id. Núm. 28252314 - Pág. 1. Nos ids. Núm. 29055172 - Pág. 1 

/ Núm. 29055174 - Pág. 29 a parte requerida requereu a juntada de cópia 

do Agravo de Instrumento e apresentou contestação com reconvenção no 

id. 29101408 - Pág. 1 e fez uma síntese dos fatos. Sustentou sobre a 

inocorrência da constituição em mora, vez que a notificação extrajudicial 

retornou devolvida com indicação de “ausente” não atingindo a finalidade 

esperada. Afirmou sobre a inexistência do débito, diante do pagamento 

regular da prestação. Requereu a concessão da tutela de urgência, para 

reaver o veículo, face da ausência de constituição em mora e da 

inexistência de débito. Em reconvenção, pugnou pela pena de multa de 

50% do valor originalmente financiado, face aos danos morais sofridos. 

Rogou pelo deferimento da tutela, e a improcedência da ação. Juntou 

documentos no id. Núm. 29101409 - Pág. 1 / Núm. 29101412 - Pág. 2. A 

parte autora apresentou réplica à contestação no id. Núm. 30161085 - 

Pág. 1, ratificando os termos iniciais. Vieram-me conclusos os autos, para 

decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão com pedido liminar contra Juciley Ribeiro de Morais, 

objetivando a concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado 

na inicial, tornando em definitivo a medida no final, em face do Contrato de 

Financiamento para Aquisição de Bens com Taxa Prefixada n.º 

9070538404, firmado entre as partes. Alegou que a parte requerida não 

cumpriu com as obrigações pactuadas, deixando de pagar as prestações 

vencidas a partir de 29/01/2019, requerendo a concessão de liminar para 

ao final torná-la em definitivo, com procedência da ação. Por seu turno, o 

requerido apresentou contestação sustentando ausência da constituição 

em mora, vez que a notificação extrajudicial retornou devolvida com 

indicação de “ausente” não atingindo a finalidade esperada. Afirmou sobre 

a inexistência do débito, diante do pagamento regular da prestação. 

Requereu a concessão da tutela de urgência, para reaver o veículo, face 

a ausência de constituição em mora e a inexistência de débito. Em 

reconvenção, pugnou pela pena de multa de 50% do valor originalmente 

financiado, face aos danos morais sofridos. Considerando que a matéria 

tratada nos presentes é de direito e de cunho documental e estes, 

encontram-se nos autos, dispensando provas em audiência ou pericial, 

passo ao julgamento do feito, por estar maduro para receber decisão, nos 

termos do artigo 355-I do Novo Código de Processo Civil. Cumpre enfatizar 

ser dispensável a inversão do ônus da prova, vez que o contrato 

entabulado entre as partes foi acostado no id. Núm. 27601349 - Pág. 1 

sendo suficiente para julgamento antecipado da lide. Inicialmente, passo a 

análise da preliminar arguida de ausência de notificação para a 

constituição em mora como pressuposto processual. Consigno que a 

constituição do devedor fiduciário em mora decorre do simples 

vencimento, devendo o credor, para o ajuizamento de ação de busca e 

apreensão, apenas comprovar o envio da notificação, por via postal, com 

aviso de recebimento, no endereço indicado no contrato, sendo, inclusive, 

desnecessário o recebimento, conforme entendimento do STJ (REsp 

1592422/RJ). Neste sentido colaciono o seguinte entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI 911/69 - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - 

CONSTITUIÇÃO EM MORA EFETIVADA - RECONHECIMENTO DE 

ABUSIVIDADES NO CONTRATO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - MORA 

NÃO AFASTADA. A constituição do devedor fiduciário em mora decorre 

do simples vencimento, devendo o credor, para o ajuizamento de ação de 

busca e apreensão, apenas comprovar o envio da notificação, por via 

postal, com aviso de recebimento, no endereço indicado no contrato, 

sendo, inclusive, desnecessário o recebimento, conforme entendimento do 

STJ (REsp 1592422/RJ). Comprovada a constituição em mora, deveria o 

devedor, caso fosse de seu interesse, purgar a mora, pagando a 

integralidade da dívida pendente, no prazo de cinco dias da execução da 

liminar, nos termos do art. 3º, §2º do Decreto Lei nº 911/69, com redação 

conferida pela Lei nº 10.931/04. O reconhecimento, em ação revisional, da 

nulidade de cláusula contratual relativa à cobrança de encargos 

moratórios, não elide a mora, sobretudo quando o devedor não efetuou o 

pagamento de todas as parcelas do contrato de financiamento e foi 

regularmente constituído em mora. (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.12.209393-3/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto, 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 06/02/2020, publicação da súmula em 18/02/2020). 

Denota-se nos autos que, houve a realização de notificação extrajudicial 

do requerido no endereço por ele indicado no contrato Núm. 27601349 - 

Pág. 1, conforme se verifica respectivamente no Núm. 27601351 - Pág. 1, 

já por si só, satisfazendo o requisito legal, conforme entendimento adotado 

pelo STJ (REsp 1592422/RJ). Ainda verifico que a parte autora, inclusive 

efetivou o protesto que consolida a mora da parte requerida, conforme se 

constata no id. Núm. 27601352 - Pág. 1. É pacificado entre os Tribunais 

que para o devedor seja constituído em mora, condição da ação em 

exame, deve ser realizada por carta registrada, por intermédio do Cartório 

de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título de crédito vinculado ao 

contrato o que restou comprovado na presente demanda, nos termos do 
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art. 2º § 2º do decreto 911/69, “in verbis”: “Art. 2º (...) § 2º A mora 

decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário”. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014). Vejam que a 

notificação por carta no endereço indicado no contrato pela parte 

requerida apesar de ausente, por si só, caracteriza a ora. Mas o autor 

ainda protestou validando a mora. Ademais, não haveria outro meio de 

comprovar a mora, senão como realizado nos autos, pois notificou por 

carta registrada e protesto no endereço declinado pela parte requerida no 

contrato. Não poderia o autor ficar perpetuamente, tentando localização da 

parte devedora, quando a própria declinou o seu endereço residencial, 

valendo do meio hábil a constituir a mora. Assim, válida a notificação 

realizada nos autos, visto que encaminhada no endereço informado no 

contrato pelo devedor, o que é suficiente para a comprovação da mora. 

Rejeito a preliminar suscitada. Por outro lado, apesar da parte requerida 

colacionar nos autos os comprovantes de pagamento das parcelas 

referente aos meses de dezembro/18, janeiro/19, fevereiro/19 e março/19 

(ids. Núm. 29101411 - Pág. 1 / Pág. 4), nota-se que de acordo com planilha 

de débito colacionada no id. Núm. 27601355 - Pág. 1, o requerido é 

devedor das parcelas referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e 

abril/19, ou seja, não houve comprovação do pagamento total do débito, 

vez que não colacionou nos autos o comprovante de pagamento referente 

ao mês de abril. Ademais o comprovante referente ao mês de janeiro é 

ilegível (id. 29101411 - Pág. 3), não comprovação sua quitação como 

alegado em defesa. Assim, desnecessária a concessão da tutela de 

urgência, para reaver o veículo, bem como a pena de multa de 50% do 

valor originalmente financiado, vez que ficou devidamente comprovada 

constituição da mora e a inadimplência do contrato. Quando trata de 

alienação fiduciária, no campo do direito material, estabelece que a 

alienação fiduciária constitui uma garantia real “sui generis” vez que não 

exerce sobre coisa alheia, mas sobre coisa própria. O financiado, ou 

devedor fiduciante, dá em alienação fiduciária um determinado bem, 

ficando o devedor com a posse direta, na qualidade de depositário do 

bem. Deste modo, no momento que o devedor fiduciante não liquida o 

débito, cabe ao credor fiduciário, acioná-lo, para recebimento do bem, 

considerando que passa a ser o proprietário do mesmo. Assim, devida é 

aplicação do vencimento antecipado do contrato, em caso de 

inadimplência e não estamos aqui falando em pagamento antecipado da 

dívida, quando é conferida a aplicação de descontos. No caso trata de 

penalidade por ficar em mora com o pagamento das parcelas contratadas. 

É patente, a 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 – Súmula 297. Diante do exposto e considerando o 

que mais dos autos consta Julgo Por Resolução de Mérito a presente 

Ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o pedido inicial, com fundamento 

no que dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil c.c. 

Decreto Lei n. 911/69. Declaro consolidado nas mãos do autor o domínio e 

posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva. Via de 

consequência, Julgo Improcedente a Reconvenção, com base no mesmo 

dispositivo legal acima. Oficie-se ao Detran comunicando que o autor está 

autorizado à transferência a terceiros que indicar e permaneçam nos 

autos os títulos a eles trazidos. Condeno a parte requerida/Reconvinte nas 

custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios 

que arbitro em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a 

partir do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo, ficando intimada a parte requerida 

para comprovar o pagamento voluntário, em quinze dias do trânsito em 

julgado, sob pena de multa de dez por cento e penhora. P. R. I. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 30 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1035844-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SILVA CELESTRINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (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: 1035844-24.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ADRIANA SILVA 

CELESTRINO REU: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Vistos, etc. Adriana 

da Silva Celestino, devidamente qualificada nos autos, ingressou com a 

presente Ação de Consignação em Pagamento c/c Pedido de Tutela 

Antecipada, contra Banco Toyota do Brasil S.A. Inicialmente requereu a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Alegou em síntese que 

celebrou o Contrato de Financiamento sob o n.º 1790357/18, junto à 

instituição requerida, para aquisição do veículo marca Toyota, Modelo 

Corolla XEI 2.0, Ano 2018, Modelo 2019, Cor Prata, Placa QCM 0049. O 

financiamento consistiu na importância de R$ 79.039,20 (setenta e nove 

mil e trinta e nove reais e vinte centavos), para pagamento de 36 (trinta e 

seis) parcelas mensais de R$ 1.362,20 (um mil trezentos e sessenta e 

dois reais e vinte centavos). Sustentou que no ano de 2019, por 

dificuldades financeiras não pode honrar com o pagamento das parcelas, 

e que, devido às altas taxas e juros, vem tentando efetuar o pagamento e 

está impossibilitada de fazer uma vez que os valores cobrados são 

extremamente onerosos, devido ao atraso. Sustentou sobre o seu direito 

de solver suas dívidas, sendo para tanto, amparado pelo ordenamento 

jurídico, para consignar valores. Aduziu sobre a ilegalidade da cobrança 

das tarifas administrativas – tarifa de cadastro e tarifa de emitente, sendo 

“custo de serviços” no valor R$ 550,00(quinhentos reais) “registro do 

contrato”, no valor R$ 356,40(trezentos e cinquenta e seis reais e 

quarenta centavos), ”seguro proteção de vida” no valor R$ 

1.789,49,00(um mil setecentos oitenta e nove reais e quarenta e nove 

centavos), “despesas de serviços financiamento a critério do emitente” 

valor R$3.300,00 (três mil e trezentos reais)total R$5.995,89(cinco mil 

novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos). Mais que 

o seguro, além da abusivo, também venda casada. Requereu que, a 

apresentação da apólice do seguro, e, não sendo apresentada deve ser 

excluída a cobrança do contrato em questão e reconhecida a abusividade, 

bem como, a concessão da inversão do ônus da prova e a manutenção da 

posse do bem, em razão das cláusulas, juros, capitalização e outras taxas 

ilegais cobradas no contrato. Asseverou sobre a aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor. Rogou pelo imediato depósito judicial das parcelas 

vencidas evitando, assim a mora da parte autora, acrescidos de juros de 

1% ao mês e multa de 2%; que seja determinado à parte requerida, para 

que se abstenha de inserir seu nome nos cadastros de proteção ao 

crédito e dos avalistas. Instruiu seu pedido com os documentos do id. 

22641840 - Pág. 1/ Num. 22642754 - Pág. 1. A justiça gratuita foi 

concedida nos termos da decisão de id. Núm. 22789107, ainda, na mesma 

decisão foi indeferida a liminar almejada e facultado o depósito, do valor 

incontroverso pretendido na inicial, sem afastar a mora. A parte autora 

procedeu com depósitos judiciais, respectivamente no id. 24323099 / id. 

24323103 – 24323106. O requerido apresentou contestação no id. 

25068159, fazendo uma síntese dos fatos. Preliminarmente, rebateu o 

pedido de justiça. Sustentou que, somente com o depósito integral da 

dívida pode-se considerar que o depósito pleiteado, seja suficiente para o 

afastamento da mora e o consequente deferimento da liminar. Asseverou 

que, o valor pleiteado para a realização depósito, não corresponde ao que 

foi contratado. Ressaltou que o valor depositado pelo autor, não se refere 

à integralidade da dívida, vez que não engloba os juros pactuados, custas, 

despesas processuais e os honorários advocatícios. Afirma ser inviável o 

deferimento da liminar de manutenção de posse do veículo, ante a 

ausência de fundamento jurídico. Asseverou sobre a legalidade da 

despesa com o registro de contrato, cesta de serviços, do seguro 

contratado. Pugnou pela improcedência dos pedidos. Juntou documentos 

no id. 25068160. Em seguida a parte requerida postulou, respectivamente 

no id. 25068161, id. 26085935 e id. 30371221, pelo levantamento dos 

valores depositados nos autos. A parte requerida foi intimada no id. 

24432526, para acostar nos autos o contrato anunciado na inicial e 

contestação, razão pela qual procedeu com a juntada de documento no id. 

28740516-Pág.1/Pág.3. Ato contínuo, a parte requerente manifestou no id. 

30232832. Vieram-me conclusos os autos para decisão. É o Relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento 

c/c Pedido de Tutela Antecipada, contra BV Financeira S.A. Em síntese 

requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Pugnou pela 
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concessão do pagamento em consignação afirmando que os encargos 

cobrados são onerosos. Aduziu sobre a ilegalidade da cobrança das 

tarifas administrativas – tarifa de cadastro e tarifa de emitente, sendo 

“custo de serviços” no valor R$ 550,00(quinhentos reais) “registro do 

contrato”, no valor R$ 356,40(trezentos e cinquenta e seis reais e 

quarenta centavos), ”seguro proteção de vida ” no valor R$ 

1.789,49,00(um mil setecentos oitenta e nove reais e quarenta e nove 

centavos), “despesas de serviços financiamento a critério do emitente” 

valor R$3.300,00 (três mil e trezentos reais)total R$5.995,89(cinco mil 

novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos). Mais que 

o seguro, além da abusivo, também venda casada. Requereu a inversão 

do ônus da prova, a manutenção da posse do bem e a aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor. Pugnou pela apresentação da apólice 

do seguro. O requerido apresentou contestação no id. 25068159 e 

rebateu o pedido de justiça. Sustentou que, somente com o depósito 

integral da dívida pode-se considerar que o depósito pleiteado, seja 

suficiente para o afastamento da mora. Sustentou ser inviável o 

deferimento da liminar de manutenção de posse do veículo, ante a 

ausência de fundamento jurídico. Asseverou sobre a legalidade da 

despesa com o registro de contrato, cesta de serviços, do seguro 

contratado. Pugnou pela improcedência dos pedidos. Compulsando os 

autos, como as razões explanadas pelas partes, denota-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, 

dispenso a audiência de conciliação e julgo antecipadamente a lide, 

conforme faculta o artigo 355-I do Novo Código de Processo Civil. Quanto 

ao pedido de indeferimento da assistência jurídica gratuita trata-se de 

matéria preclusa, pois foi concedido o benefício e o requerido não 

recorreu da decisão. Ademais, a parte requerente faz jus ao benefício 

pleiteado, conforme decisão de id. Núm. 22789107. De outra banda o 

pedido de inversão do ônus da prova resta prejudicado pois o contrato, 

objeto da lide foi acostado nos autos, qual o autor pretende alteração, 

estando o processo apto a julgamento. A consignação em pagamento é o 

modo de extinção da obrigação, com força de pagamento e tem por 

finalidade atender o direito material do devedor de liberar-se da obrigação 

e de obter quitação. A consignatória, nos termos do art. 335 do CC, tem 

lugar, entre outras hipóteses, se o credor não puder, ou, sem justa causa, 

recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma. Quanto à 

questão de fundo, verifica-se que a parte requerente pretende a 

consignação judicial dos valores relativos às parcelas vencidas da cédula 

de crédito realizada com a parte requerida, visto que, não concorda com 

os valores cobrados e a revisão contratual de tarifas administrativas. Pois 

bem. A simples tese de que os valores cobrados pela Instituição 

Financeira estão exorbitantes, em razão do acréscimo de juros abusivos, 

não é suficiente para respaldar a consignação em pagamento. Veja que, 

de acordo com a Cédula de Crédito n. 1790357/18 colacionada no id. Núm. 

28740516 ficou estipulado no Quadro 1 – “Especificações Gerais do 

Crédito e Pagamentos Autorizados”, a taxa de juros mensal (1,19%) e 

anual (15,27%), dentro da média de mercado, não havendo necessidade 

de alteração. Ali restou evidente a avença de capitalização de juros 

considerando que a taxa mensal é inferior a anual, portanto, não merece 

reparo. A parte autora ainda sustenta a ilegalidade de taxas 

administrativas, lançadas no contrato, nos seguintes termos da sua inicial: 

“5 - DA ILEGALIDADE DA COBRANÇA DAS TARIFAS ADMINISTRATIVAS – 

TARIFA DE CADASTRO, DESPESAS DO EMITENTE” “A respeito das tarifas 

administrativas, representada pela “custo de serviços” valor 

R$550,00(quinhentos reais) “registro do contrato” valor R$ 

356,40(trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos ), ”seguro 

proteção de vida ” valor R$ 1.789,49,00(um mil setecentos oitenta e nove 

reais e quarenta e nove centavos ) “despesas de serviços financiamento 

a critério do emitente” valor R$ 3.300,00 ( três mil e trezentos reais)total R$ 

5.995,89(cinco mil novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove 

centavos)” Quanto a tarifa de cadastro, verifica-se que referida tarifa 

ficou estipulado no contrato, conforme se constata no item IV – 

Características da Operação de Crédito “Quadro 1 – Especificações 

Gerais do Crédito e Pagamentos Autorizados”, no valor de R$ 550,00 

(quinhentos e cinquenta reais). Conforme decisão no Recurso Especial 

1.251.331 – RS, ficou decidido que permanece válida a cobrança da tarifa 

de cadastro, expressamente tipificada no contrato. Assim, como no ato da 

assinatura do início do relacionamento entre as partes houve a pactuação 

nesse sentido deverá ser mantida a referida tarifa, senão vejamos a 

decisão proferida: “(...)Permanece válida a Tarifa de Cadastro 

expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade 

monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento 

entre o consumidor e a instituição financeira; 3. Podem as partes 

convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de 

Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, 

sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais (...).” (Certidão da decisão 

proferida no REsp 1.251.331 – RS, STJ) Negritei Assim, vejam que no 

contrato pactuado entre as partes, houve a expressa previsão da 

cobrança da tarifa de cadastro, e, com a especificação do valor cobrado. 

Não havendo que se falar em ilegalidade, diante do entendimento adotado 

pelo Superior Tribunal de Justiça, e que, vem sendo adotado pelo Tribunal 

de Justiça do Mato Grosso, vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – TARIFA DE CADASTRO – PREVISÃO 

CONTRATUAL – COBRANÇA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 

Não há abusividade na cobrança da Tarifa de cadastro, se o encargo 

estiver expressamente previsto no instrumento contratual. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018). Grifei e negritei AGRAVO 

INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – CABIMENTO - DECISÃO FUNDADA 

EM SÚMULA DO STJ - - JUROS E TARIFA – EXPRESSAMENTE PACTUADA 

– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.O reconhecimento da 

abusividade dos juros com a finalidade de sua redução dependerá de 

comprovação da onerosidade excessiva capaz de colocar o consumidor 

em desvantagem exagerada, o que não restou demonstrado, vez que a 

argumentação apresentada funda-se apenas no fato de estar acima do 

percentual médio de mercado, que serve como referencial. É valida a tarifa 

de cadastro expressamente prevista no contrato e a qual somente poderá 

ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição 

financeira. (Ag 45222/2017, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 

04/07/2018). Grifei e negritei Quanto a tarifa de registro do contrato, valor 

de R$ 356,40(trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), 

verifica-se que ficou estipulado no contrato a sua cobrança, no item IV – 

Características da Operação de Crédito “Quadro 1 – Especificações 

Gerais do Crédito e Pagamentos Autorizados”. Consigno que, a referida 

tarifa, o Superior Tribunal de Justiça, a fim de dirimir a controvérsia que 

existia em torno da questão, julgou o Recurso Especial nº 1.578.553/SP 

sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 958), pacificando o 

entendimento de que seria válida a cobrança em questão, nos seguintes 

termos: “No tocante às tarifas de avaliação do bem e de registro de 

contrato, o c. Superior Tribunal de Justiça, a fim de dirimir a controvérsia 

que existia em torno da questão, julgou o Recurso Especial nº 

1.578.553/SP sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 958), 

pacificando o entendimento de que seria válida as cobranças em questão, 

nos seguintes termos: "RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. 

DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, 

REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS 

NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO 

BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A 

COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. 

DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO 

DA COBRANÇA PORSERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. 

POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E 

DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA 

CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, 

com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por 

intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de 

consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO 

CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de 

ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação 

do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que 

prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente 

bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada 

em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período 

anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade 

excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, 

bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o 

registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por 

serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da 

onerosidade excessiva, em cada caso concreto. (...)." (REsp 1578553 / 

SP, Relator(a) Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 272 de 327



SEÇÃO, DJe 06/12/2018)." Vejo que, a tarifa em questão é totalmente 

válida a sua cobrança, isto porque, ficou devidamente demonstrada a 

efetiva prestação do serviço, por meio do exame do documento contido no 

id. 22642754, pois ali fez constar por meio do qual é possível aferir o 

registro da "alienação fiduciária", em favor da Instituição Financeira, na 

documentação do veículo automotor. Portanto a tarifa em questão é 

totalmente legal, não havendo que se falar em ilegalidade a sua cobrança. 

Quanto a cobrança ”seguro proteção de vida”, no valor R$ 1.789,49,00(um 

mil setecentos oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos), nota-se 

no Contrato que a mesma fora devidamente pactuado entre as partes (item 

IV – Características da Operação de Crédito “Quadro 1 – Especificações 

Gerais do Crédito e Pagamentos Autorizados”). Tem-se que o requerido 

teve ciência do seguro e anuiu com sua contratação. Além do mais, não 

há provas da obrigatoriedade na contratação. Não havendo que se falar 

em venda casada, como sustentado pela parte autora. Quanto a cobrança 

de “despesas de serviços financiamento a critério do emitente”, no valor 

R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), descrita no contrato, no item IV – 

Características da Operação de Crédito “Quadro 1 – Especificações 

Gerais do Crédito e Pagamentos Autorizados”. Entendo que, trata-se das 

despesas englobadas, oriundas do financiamento, como a tarifa de 

cadastro, IOF, dentre outras ali descritas. Não há que se falar em 

ilegalidade na referida. Quanto aos encargos moratórios, restou 

expressamente previsto no item 2 “Atrasos de Pagamento – Da Mora”, a 

incidência da taxa de juros, indicada na Cédula, juros de mora de 5% a.m e 

multa de 2% sobre o total devido. A aplicação da taxa de juros indicada no 

contrato a multa de 2% é legal, encargos compatíveis entre si, devendo no 

caso, ser revisado apenas os juros de mora de 5% a.m para 1% a.m. 

Consigno que, o pedido de consignação em pagamento, como pretendido 

na inicial, não ficou demonstrado nos autos, a recusa pela parte requerida 

em receber as parcelas como contratadas e os encargos aqui alterados 

não coaduna com pedido inicial. Portanto, não há como acolher a 

pretensão inicial, em especial o pedido de consignação em pagamento, 

tendo em vista que não houve a comprovação da recusa da parte 

requerida em receber o valor das parcelas em atraso. Aceitar tal 

pretensão acarretaria em alterar o contrato unilateralmente, quando foi 

livremente avençado. De outra banda, não persistem os argumentos 

iniciais para obstar a inclusão do nome do autor em bancos de dados 

restritivos, pois em caso de inadimplência é devida a inclusão. A parte 

autora não cumprindo o contrato como avençado, estará sujeita a 

incidência de seus encargos e a restrição cadastral. No caso, a restrição 

cadastral, quando há inadimplência (fato inconteste), é legal, valendo-se o 

requerido do exercício regular de direito. Não persiste a pretensão de 

manutenção na posse do bem, pois não havendo pagamento do débito, 

poderá o credor buscar seu direito através de ação própria, inclusive com 

retomada do bem dado em garantia. Assim, não pode a autora ser mantida 

na posse do bem, quando patente sua inadimplência. 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. Diante do exposto e 

considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de 

Mérito, a presente Ação de Consignação em Pagamento c Pedido Liminar, 

ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I 

do Código de Processo Civil devendo fazer incidir nos casos de 

inadimplência a aplicação dos juros de mora de 1% a.m, em substituição a 

taxa ali aplicada (5%) no contrato, permanecendo os demais encargos 

moratórios, como ali avençados. Faculto ao requerido o levantamento dos 

valores depositados nos autos, como pagamento parcial das parcelas em 

mora. Considerando que a parte autora decaiu da parte maior e é 

beneficiária da Justiça Gratuita, isento-a do pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, após, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 30 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014291-23.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: P. H. M. SOBRAL - ME, PAULO HENRIQUE MARTINS 

SOBRAL Vistos etc. O INFOJUD se constitui em instrumento de 

comunicação entre a Receita Federal e o Poder Judiciário, traduzindo 

mecanismo de simplificação e agilização dos procedimentos executórios. 

O referido sistema substitui o anterior procedimento de fornecimento de 

informações cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal, 

contudo, a sua utilização deve ser analisada pelo Magistrado, uma vez 

que, deve ser permitida excepcionalmente, quando esgotadas as 

diligências extrajudiciais para localização do réu ou bens, o que não 

restou demonstrado nos autos. No caso concreto, a parte Requerente não 

comprovou ter exaurido todas as diligências para localizar o endereço 

atual da parte Requerida, razão pela qual, indefiro o pleito de pesquisa via 

sistemas INFOJUD. Sendo assim, intime a parte interessada para requerer 

o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias. Sem manifestação, 

ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028543-94.2017.8.11.0041

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:

GILSON DE SOUZA SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1028543-94.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: GILSON DE SOUZA SOARES Vistos etc. Defiro o 

requerimento formulado pela parte Autora (ID 30334164), pelo que 

consequentemente SUSPENDO o processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, 

devendo a parte requerente dar prosseguimento ao feito após o decurso 

do referido interregno, em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008594-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON WILLIAM DE LIMA OAB - PR60295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO VAZ - ME (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008594-79.2020.8.11.0041 AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO 

E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS REU: HELIO VAZ - ME 

Vistos etc. - I - Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e 

demais taxas, bem como sua vinculação ao número do processo. No caso 

do não recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) 
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guia(s) ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a 

devida regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, 

volte-me concluso para sentença, caso contrário, estando regulares as 

despesas de distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - 

Observo que a prova escrita trazida com a exordial, em uma análise inicial, 

consiste em documento com a aptidão para se reputar a parte ré HELIO 

VAZ - ME como devedora da quantia expressada no pedido, pontuando a 

parte autora como credora; com isso, resta preenchido o pressuposto do 

artigo 700, inciso I, do CPC. Assim sendo, determino a expedição de 

mandado de pagamento em desfavor da parte requerida HELIO VAZ - ME, 

para consecução no prazo e forma do art. 701 do CPC. Cite-se e intime-se 

para o pagamento ou oferecimento de embargos, com a advertência do 

art. 702, caput, e §§ 1º e 2º, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de 

março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008829-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON WILLIAM DE LIMA OAB - PR60295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.T. DA SILVA MIRANDA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008829-46.2020.8.11.0041 AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO 

E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS REU: M.T. DA SILVA 

MIRANDA Vistos etc. - I - Certifique-se a regularidade do recolhimento das 

custas e demais taxas, bem como sua vinculação ao número do processo. 

No caso do não recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação 

da(s) guia(s) ao número do processo, intime-se a parte autora para 

efetuar a devida regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, 

volte-me concluso para sentença, caso contrário, estando regulares as 

despesas de distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - 

Observo que a prova escrita trazida com a exordial, em uma análise inicial, 

consiste em documento com a aptidão para se reputar a parte ré M.T. DA 

SILVA MIRANDA como devedora da quantia expressada no pedido, 

pontuando a parte autora como credora; com isso, resta preenchido o 

pressuposto do artigo 700, inciso I, do CPC. Assim sendo, determino a 

expedição de mandado de pagamento em desfavor da parte requerida 

M.T. DA SILVA MIRANDA, para consecução no prazo e forma do art. 701 

do CPC. Cite-se e intime-se para o pagamento ou oferecimento de 

embargos, com a advertência do art. 702, caput, e §§ 1º e 2º, do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008839-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON WILLIAM DE LIMA OAB - PR60295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REPRESENTACOES L J EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008839-90.2020.8.11.0041 AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO 

E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS REU: 

REPRESENTACOES L J EIRELI - ME Vistos etc. - I - Certifique-se a 

regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua 

vinculação ao número do processo. No caso do não recolhimento, 

recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do 

processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso para sentença, 

caso contrário, estando regulares as despesas de distribuição, cumpra-se 

o abaixo determinado (item II). - II - Observo que a prova escrita trazida 

com a exordial, em uma análise inicial, consiste em documento com a 

aptidão para se reputar a parte ré REPRESENTACOES L J EIRELI - ME 

como devedora da quantia expressada no pedido, pontuando a parte 

autora como credora; com isso, resta preenchido o pressuposto do artigo 

700, inciso I, do CPC. Assim sendo, determino a expedição de mandado de 

pagamento em desfavor da parte requerida REPRESENTACOES L J EIRELI 

- ME, para consecução no prazo e forma do art. 701 do CPC. Cite-se e 

intime-se para o pagamento ou oferecimento de embargos, com a 

advertência do art. 702, caput, e §§ 1º e 2º, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 28 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008874-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON WILLIAM DE LIMA OAB - PR60295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORTEGA E ANTUNES LTDA - ME (REU)

LAURA GONCALVES DO NASCIMENTO (REU)

DAVISON BARBOSA RONDON (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008874-50.2020.8.11.0041 AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO 

E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS REU: ORTEGA E 

ANTUNES LTDA - ME, LAURA GONCALVES DO NASCIMENTO, DAVISON 

BARBOSA RONDON Vistos etc. - I - Certifique-se a regularidade do 

recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua vinculação ao 

número do processo. No caso do não recolhimento, recolhimento a menor, 

ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do processo, intime-se a 

parte autora para efetuar a devida regularização, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo sem 

regularização, volte-me concluso para sentença, caso contrário, estando 

regulares as despesas de distribuição, cumpra-se o abaixo determinado 

(item II). - II - Observo que a prova escrita trazida com a exordial, em uma 

análise inicial, consiste em documento com a aptidão para se reputar a 

parte ré ORTEGA E ANTUNES LTDA - ME e outros (2) como devedora da 

quantia expressada no pedido, pontuando a parte autora como credora; 

com isso, resta preenchido o pressuposto do artigo 700, inciso I, do CPC. 

Assim sendo, determino a expedição de mandado de pagamento em 

desfavor da parte requerida ORTEGA E ANTUNES LTDA - ME e outros (2), 

para consecução no prazo e forma do art. 701 do CPC. Cite-se e intime-se 

para o pagamento ou oferecimento de embargos, com a advertência do 

art. 702, caput, e §§ 1º e 2º, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de 

março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1010036-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUREANA BARBOSA NUNES ROCHA RIVA (EMBARGANTE)

JOSE GERALDO RIVA JUNIOR (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):
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ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010036-80.2020.8.11.0041 EMBARGANTE: JOSE GERALDO RIVA 

JUNIOR, LOUREANA BARBOSA NUNES ROCHA RIVA EMBARGADO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO Vistos etc. Certifique-se a regularidade 

das custas, bem como sua vinculação aos autos. Se regulares as custas, 

e se no prazo, recebo os embargos no efeito SUSPENSIVO, porquanto 

vislumbro a incidência das hipóteses de suspensão. Ouça-se a parte 

embargada em 15 dias – art. 920, I, CPC/2015. Apense-se aos autos 

principais. Intimem-se. Cuiabá, 28 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014347-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL BADOTTI (REU)

M. B. DIAS & CIA LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014347-17.2020.8.11.0041 AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: M. 

B. DIAS & CIA LTDA - EPP, RAFAEL BADOTTI Vistos etc. - I - Certifique-se 

a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua 

vinculação ao número do processo. No caso do não recolhimento, 

recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do 

processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso para sentença, 

caso contrário, estando regulares as despesas de distribuição, cumpra-se 

o abaixo determinado (item II). - II - Observo que a prova escrita trazida 

com a exordial, em uma análise inicial, consiste em documento com a 

aptidão para se reputar a parte ré M. B. DIAS & CIA LTDA - EPP e outros 

como devedora da quantia expressada no pedido, pontuando a parte 

autora como credora; com isso, resta preenchido o pressuposto do artigo 

700, inciso I, do CPC. Assim sendo, determino a expedição de mandado de 

pagamento em desfavor da parte requerida M. B. DIAS & CIA LTDA - EPP e 

outros, para consecução no prazo e forma do art. 701 do CPC. Cite-se e 

intime-se para o pagamento ou oferecimento de embargos, com a 

advertência do art. 702, caput, e §§ 1º e 2º, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 28 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009044-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACRUX SECURITIZADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VIRGILIO CESAR DE MELO OAB - PR0014114A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOISE MARIA VIEGAS DORILEO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS TOMAS CASTANHA OAB - MT4575-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009044-22.2020.8.11.0041 AUTOR(A): ACRUX SECURITIZADORA S.A. 

REU: LOISE MARIA VIEGAS DORILEO Vistos etc. - I - Certifique-se a 

regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua 

vinculação ao número do processo. No caso do não recolhimento, 

recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do 

processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso para sentença, 

caso contrário, estando regulares as despesas de distribuição, cumpra-se 

o abaixo determinado (item II). - II - Observo que a prova escrita trazida 

com a exordial, em uma análise inicial, consiste em documento com a 

aptidão para se reputar a parte ré LOISE MARIA VIEGAS DORILEO como 

devedora da quantia expressada no pedido, pontuando a parte autora 

como credora; com isso, resta preenchido o pressuposto do artigo 700, 

inciso I, do CPC. Assim sendo, determino a expedição de mandado de 

pagamento em desfavor da parte requerida LOISE MARIA VIEGAS 

DORILEO, para consecução no prazo e forma do art. 701 do CPC. Cite-se 

e intime-se para o pagamento ou oferecimento de embargos, com a 

advertência do art. 702, caput, e §§ 1º e 2º, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 28 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009305-84.2020.8.11.0041

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:

DEJANIR DE OLIVEIRA (REU)

KLEITON DA SILVA SOUZA EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009305-84.2020.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

KLEITON DA SILVA SOUZA EIRELI - ME, DEJANIR DE OLIVEIRA Vistos etc. 

- I - Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e demais 

taxas, bem como sua vinculação ao número do processo. No caso do não 

recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) 

ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida 

regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso 

para sentença, caso contrário, estando regulares as despesas de 

distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - Observo que a 

prova escrita trazida com a exordial, em uma análise inicial, consiste em 

documento com a aptidão para se reputar a parte ré KLEITON DA SILVA 

SOUZA EIRELI - ME e outros como devedora da quantia expressada no 

pedido, pontuando a parte autora como credora; com isso, resta 

preenchido o pressuposto do artigo 700, inciso I, do CPC. Assim sendo, 

determino a expedição de mandado de pagamento em desfavor da parte 

requerida KLEITON DA SILVA SOUZA EIRELI - ME e outros, para 

consecução no prazo e forma do art. 701 do CPC. Cite-se e intime-se para 

o pagamento ou oferecimento de embargos, com a advertência do art. 

702, caput, e §§ 1º e 2º, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de 

março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013718-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDERSON RODRIGO ALVES DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013718-43.2020.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

EDERSON RODRIGO ALVES DA SILVA Vistos etc. - I - Certifique-se a 

regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua 

vinculação ao número do processo. No caso do não recolhimento, 

recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do 

processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso para sentença, 
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caso contrário, estando regulares as despesas de distribuição, cumpra-se 

o abaixo determinado (item II). - II - Observo que a prova escrita trazida 

com a exordial, em uma análise inicial, consiste em documento com a 

aptidão para se reputar a parte ré EDERSON RODRIGO ALVES DA SILVA 

como devedora da quantia expressada no pedido, pontuando a parte 

autora como credora; com isso, resta preenchido o pressuposto do artigo 

700, inciso I, do CPC. Assim sendo, determino a expedição de mandado de 

pagamento em desfavor da parte requerida EDERSON RODRIGO ALVES 

DA SILVA, para consecução no prazo e forma do art. 701 do CPC. Cite-se 

e intime-se para o pagamento ou oferecimento de embargos, com a 

advertência do art. 702, caput, e §§ 1º e 2º, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 28 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012948-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA CORREIA DE OLIVEIRA REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012948-50.2020.8.11.0041 AUTOR: ROSA MARIA CORREIA DE OLIVEIRA 

REIS REU: BANCO PAN Vistos etc. Defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Deixo de designar audiência de conciliação em razão de 

a experiência mostrar que não há sucesso das mesmas nesta varas 

especializadas, sem prejuízo de designação posterior, se entender 

necessário.. Cite-se a parte requerida BANCO PANpara responder no 

prazo de 15 (quinze) dias, com as advertências legais. Expeça-se o 

necessário. Int. Cuiabá, 28 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014468-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA VICO LTDA - ME (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO GUIDOLIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014468-50.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: TRANSPORTADORA VICO LTDA - ME, CARLOS ALBERTO 

GUIDOLIN Vistos. Diante das tentativas frustradas de citação pessoal dos 

Executados, nos termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro o 

pedido da parte credora Exequente e determino a CITAÇÃO POR EDITAL. 

Expeça-se edital contendoa síntese da inicial elaborada pela Secretaria, 

devendo a publicação acontecer nos termos do inciso II e parágrafo único 

do art. 257, do CPC. Após efetivada a diligência, esta deverá ser 

demonstrada nos autos pela Secretaria, com a juntada da cópia da página 

da publicação (DJE) e certificado o lapso temporal in albis. Desde já, 

NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do 

art. 72, II, do CPC. Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para 

que tome conhecimento do feito e examine eventual existência de 

nulidade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de março de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004678-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ARCHANGELO MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1004678-37.2020.8.11.0041 AUTOR(A): APARECIDA ARCHANGELO 

MAGALHAES REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Deixo de designar audiência de conciliação 

em razão de a experiência mostrar que não há sucesso das mesmas 

nesta varas especializadas, sem prejuízo de designação posterior, se 

entender necessário.. Cite-se a parte requerida BANCO BMG S.Apara 

responder no prazo de 15 (quinze) dias, com as advertências legais. 

Expeça-se o necessário. Int. Cuiabá, 28 de março de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004670-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ARCHANGELO MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1004670-60.2020.8.11.0041 AUTOR(A): APARECIDA ARCHANGELO 

MAGALHAES REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Deixo de designar 

audiência de conciliação em razão de a experiência mostrar que não há 

sucesso das mesmas nesta varas especializadas, sem prejuízo de 

designação posterior, se entender necessário.. Cite-se a parte requerida 

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.para responder no prazo de 15 

(quinze) dias, com as advertências legais. Expeça-se o necessário. Int. 

Cuiabá, 28 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010229-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVALDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - MT15999-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010229-95.2020.8.11.0041 REQUERENTE: ROSIVALDO FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Deixo de designar audiência de conciliação 

em razão de a experiência mostrar que não há sucesso das mesmas 

nesta varas especializadas, sem prejuízo de designação posterior, se 

entender necessário.. Cite-se a parte requerida BANCO BMG S.Apara 

responder no prazo de 15 (quinze) dias, com as advertências legais. 

Expeça-se o necessário. Int. Cuiabá, 28 de março de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004564-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RISOLEIDE MEIRE SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (REU)
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Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1004564-98.2020.8.11.0041 AUTOR: RISOLEIDE MEIRE SANTOS REU: 

AGIPLAN FINANCEIRA S.A Vistos etc. Defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Deixo de designar audiência de conciliação em razão de 

a experiência mostrar que não há sucesso das mesmas nesta varas 

especializadas, sem prejuízo de designação posterior, se entender 

necessário.. Cite-se a parte requerida AGIPLAN FINANCEIRA S.Apara 

responder no prazo de 15 (quinze) dias, com as advertências legais. 

Expeça-se o necessário. Int. Cuiabá, 28 de março de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010562-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA ALVES DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010562-47.2020.8.11.0041 AUTOR(A): LUCIA ALVES DE OLIVEIRA 

SILVA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Deixo de designar audiência de conciliação 

em razão de a experiência mostrar que não há sucesso das mesmas 

nesta varas especializadas, sem prejuízo de designação posterior, se 

entender necessário.. Cite-se a parte requerida BANCO BMG S.Apara 

responder no prazo de 15 (quinze) dias, com as advertências legais. 

Expeça-se o necessário. Int. Cuiabá, 28 de março de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003918-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1003918-88.2020.8.11.0041 REQUERENTE: REINALDO JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos 

etc. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Deixo de 

designar audiência de conciliação em razão de a experiência mostrar que 

não há sucesso das mesmas nesta varas especializadas, sem prejuízo de 

designação posterior, se entender necessário.. Cite-se a parte requerida 

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDApara responder no 

prazo de 15 (quinze) dias, com as advertências legais. Expeça-se o 

necessário. Int. Cuiabá, 28 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011241-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA DO CARMO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011241-47.2020.8.11.0041 AUTOR(A): HELENA DO CARMO SANTOS 

REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Deixo de designar audiência de conciliação 

em razão de a experiência mostrar que não há sucesso das mesmas 

nesta varas especializadas, sem prejuízo de designação posterior, se 

entender necessário.. Cite-se a parte requerida Banco OLÉ 

CONSIGNADOpara responder no prazo de 15 (quinze) dias, com as 

advertências legais. Expeça-se o necessário. Int. Cuiabá, 28 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011045-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICHELLY FATIMA ALVES E SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT17566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011045-77.2020.8.11.0041 AUTOR(A): RICHELLY FATIMA ALVES E 

SILVA SANTOS REU: BANCO DO BRASIL S/A Vistos etc. Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Deixo de designar audiência 

de conciliação em razão de a experiência mostrar que não há sucesso 

das mesmas nesta varas especializadas, sem prejuízo de designação 

posterior, se entender necessário.. Cite-se a parte requerida BANCO DO 

BRASIL S/Apara responder no prazo de 15 (quinze) dias, com as 

advertências legais. Expeça-se o necessário. Int. Cuiabá, 28 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011425-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE CINTRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIK HALLEY MAGALHAES OAB - MT18893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011425-03.2020.8.11.0041 AUTOR(A): ANTONIO JOSE CINTRA FILHO 

REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Deixo de designar audiência de conciliação 

em razão de a experiência mostrar que não há sucesso das mesmas 

nesta varas especializadas, sem prejuízo de designação posterior, se 

entender necessário.. Cite-se a parte requerida BANCO DO BRASIL 

SApara responder no prazo de 15 (quinze) dias, com as advertências 

legais. Expeça-se o necessário. Int. Cuiabá, 28 de março de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013705-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA ALVES DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013705-44.2020.8.11.0041 AUTOR(A): LUCIA ALVES DE OLIVEIRA 

SILVA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Deixo de designar audiência 
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de conciliação em razão de a experiência mostrar que não há sucesso 

das mesmas nesta varas especializadas, sem prejuízo de designação 

posterior, se entender necessário.. Cite-se a parte requerida BANCO ITAU 

BMG CONSIGNADO S.A.para responder no prazo de 15 (quinze) dias, 

com as advertências legais. Expeça-se o necessário. Int. Cuiabá, 28 de 

março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013736-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERMINA FERREIRA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013736-64.2020.8.11.0041 AUTOR(A): GERMINA FERREIRA DE MORAES 

REU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Vistos etc. Defiro 

os benefícios da assistência judiciária gratuita. Deixo de designar 

audiência de conciliação em razão de a experiência mostrar que não há 

sucesso das mesmas nesta varas especializadas, sem prejuízo de 

designação posterior, se entender necessário.. Cite-se a parte requerida 

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SApara responder no 

prazo de 15 (quinze) dias, com as advertências legais. Expeça-se o 

necessário. Int. Cuiabá, 28 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009846-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON LIMA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009846-20.2020.8.11.0041 AUTOR(A): NELSON LIMA DE CARVALHO 

REU: AGIPLAN FINANCEIRA S.A Vistos etc. Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Deixo de designar audiência de conciliação 

em razão de a experiência mostrar que não há sucesso das mesmas 

nesta varas especializadas, sem prejuízo de designação posterior, se 

entender necessário.. Cite-se a parte requerida AGIPLAN FINANCEIRA 

S.Apara responder no prazo de 15 (quinze) dias, com as advertências 

legais. Expeça-se o necessário. Int. Cuiabá, 28 de março de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012343-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BEZERRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012343-07.2020.8.11.0041 AUTOR(A): JOSE BEZERRA DOS SANTOS 

REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Deixo de designar audiência de conciliação 

em razão de a experiência mostrar que não há sucesso das mesmas 

nesta varas especializadas, sem prejuízo de designação posterior, se 

entender necessário.. Cite-se a parte requerida Banco OLÉ 

CONSIGNADOpara responder no prazo de 15 (quinze) dias, com as 

advertências legais. Expeça-se o necessário. Int. Cuiabá, 28 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013713-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA ALVES DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013713-21.2020.8.11.0041 AUTOR(A): LUCIA ALVES DE OLIVEIRA 

SILVA REU: BANCO BRADESCO Vistos etc. Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Deixo de designar audiência de conciliação 

em razão de a experiência mostrar que não há sucesso das mesmas 

nesta varas especializadas, sem prejuízo de designação posterior, se 

entender necessário.. Cite-se a parte requerida BANCO BRADESCOpara 

responder no prazo de 15 (quinze) dias, com as advertências legais. 

Expeça-se o necessário. Int. Cuiabá, 28 de março de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014177-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CACILDA MARIA DA SILVA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014177-45.2020.8.11.0041 AUTOR(A): CACILDA MARIA DA SILVA 

FERNANDES REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Deixo de designar audiência de conciliação 

em razão de a experiência mostrar que não há sucesso das mesmas 

nesta varas especializadas, sem prejuízo de designação posterior, se 

entender necessário.. Cite-se a parte requerida BANCO BMG S.Apara 

responder no prazo de 15 (quinze) dias, com as advertências legais. 

Expeça-se o necessário. Int. Cuiabá, 28 de março de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013732-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERMINA FERREIRA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013732-27.2020.8.11.0041 AUTOR(A): GERMINA FERREIRA DE MORAES 

REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Deixo de designar audiência 

de conciliação em razão de a experiência mostrar que não há sucesso 

das mesmas nesta varas especializadas, sem prejuízo de designação 

posterior, se entender necessário.. Cite-se a parte requerida BANCO ITAU 

BMG CONSIGNADO S.A.para responder no prazo de 15 (quinze) dias, 

com as advertências legais. Expeça-se o necessário. Int. Cuiabá, 28 de 

março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 
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FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022526-76.2016.8.11.0041

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)

 

DEPOSITE A PARTE AUTORA DILIGENCIA PARA OFICIAL DE JUSTIÇA EM 

CINCO DIAS

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1047699-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON WILLIAM DE LIMA OAB - PR60295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DOS SANTOS (EXECUTADO)

ELIANE FERREIRA SANTOS (EXECUTADO)

 

DEPOSITE A PARTE CREDORA DILIGENCIA PARA OFICIAL DE JUSTIÇA EM 

CINCO DIAS

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009181-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ROBERTO SILVA DE SOUZA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1009181-38.2019.8.11.0041 AUTOR(A):  CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. REU: FLAVIO ROBERTO SILVA 

DE SOUZA Vistos etc. Trata-se de ação monitória ajuizada por CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A., devidamente qualificado, em 

desfavor de MARCUS FLAVIO ROBERTO SILVA DE SOUZA, também 

qualificado, alegando ser credor da quantia de R$ 37.333,15 (quarenta e 

cinco mil, novecentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos). 

Regularmente citada a parte requerida (ID 22398937), a mesma deixou 

transcorrer o prazo assinalado sem apresentar defesa, conforme 

certificado nos autos(ID 27281094). Vieram-me conclusos os autos, para 

decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente de Ação 

Monitória, visando o recebimento de valor consignado na inicial. Roga pela 

procedência da ação, para ser convertido o mandado inicial em execução. 

O processo encontra-se maduro para receber decisão, dispensando 

produção de outras provas, cabendo julgamento antecipado na lide, nos 

termos do artigo 355-II c.c. artigos 700 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Não resta dúvida que na presente ação está se discutindo o direito 

do autor em receber a importância consignada na inicial, admitindo que a 

dívida não se tem título líquido e certo, para propositura da execução. 

Razão pela qual, veio garantir seu direito através da presente Ação 

Monitória. A parte requerida fora citada e deixou transcorrer o prazo 

assinalado, sem pagar o débito ou apresentar Embargos, consoante 

certificado nos autos. Razão pela qual, decreto-lhe a revelia, aplicando 

seus efeitos. A inércia do requerido demonstra não ter qualquer interesse 

no desfecho da demanda, pois apesar de citadas, deixaram escoar o 

prazo sem nada manifestar. Reputam-se como verdadeiros os fatos 

elencados na inicial, tendo aplicabilidade o que dispõe o artigo 344 c.c. 

artigos 700 e seguintes do mesmo Diploma Legal e estes acarretam as 

consequências jurídicas ali apontadas. Pois bem, não se vislumbra 

necessidade de maiores lucubrações a resolução da demanda, tendo em 

vista que: “A ação monitória tem a natureza de processo cognitivo e a 

finalidade de agilizar a prestação jurisdicional, sendo facultada a sua 

utilização, em nosso sistema, ao credor que possuir prova escrita do 

débito, sem força de título executivo, nos termos do art. 1.102ª, CPC” 

(RSTJ 120/393: 4ª Turma). Nesta trilha, dispõe o artigo 700, e incisos, do 

Código de Processo Civil que "a ação monitória compete a quem pretender, 

com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de 

soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem 

móvel", concluindo-se daí que constitui pressuposto do pedido monitório a 

presença de prova escrita, sem eficácia de título executivo, em que 

contenha valor certo e determinado. Inobstante a abstração da contumácia 

do requerido cumpre ressaltar que a prova documental encerra a 

demonstração satisfatória e inequívoca dos requisitos que justificam o 

acolhimento do pedido, e diante de tais documentos, tenho como 

indiscutível a existência da relação jurídica entre as partes e o 

inadimplemento do Requerido, sendo consequentemente procedente o 

pleito autoral. Processualmente, realizou o Autor o que lhe competia, 

ajuizou sua pretensão, instruindo-a e postulou a citação do Réu. Este, 

advertido das consequências da falta de defesa, assumiu o risco e nada 

arguiu em seu favor, referendando com isso, nos moldes da lei processual 

(CPC – art. 344), a veracidade dos fatos contra si articulados, até porque, 

não questionou o débito anunciado na inicial. O inadimplemento das 

obrigações contida no contrato não encontra qualquer justificativa, e está 

firmemente amparada no farto contributo documental apresentado pela 

parte Autora junto com a peça inicial, por outro lado, instaurado o 

processo, e citada a devedora, esta não formulou qualquer objeção aos 

termos do pedido, nem exercitou a faculdade prevista no art. 702, do CPC, 

rendendo oportunidade, portanto, ao julgamento confirmatório do mérito, e, 

consequentemente, à constituição do título executivo. Com essas 

considerações, reconheço a regularidade da cobrança da dívida 

discriminada na inicial, sobre cujo valor deverá incidir correção monetária 

a partir do vencimento do título e juros de mora a partir da citação. Diante 

do exposto e considerando o que mais dos autos consta JULGO 

PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, em todos seus termos, com 

fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 e artigos 700 e 

seguintes do Código de Processo Civil, Constituo de pleno direito em título 

executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de 

Execução, tendo a dívida no valor de R$ 37.333,15 (quarenta e cinco mil, 

novecentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos), 

devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados 

pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, 

Capítulos II e IV do CPC. Condeno a parte requerida nas custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitro 

em 10%(dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da ação. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo. 

Após, nada sendo requerido, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de 

março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009458-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENA VIEIRA DA SILVA OAB - SP82185-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009458-20.2020.8.11.0041 REQUERENTE: SUELY DA SILVA OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL Vistos etc. Emende a autora, no prazo 

de 15 (quinze) dias a exordial, trazendo aos autos comprovante de 

endereço válido, bem como comprovante de rendimento, a fim de aferir 

requisito para a concessão da justiça gratuita. Int. Cuiabá, 26 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1018362-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL BENEDITO DA COSTA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - MT15999-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1018362-34.2017.8.11.0041 AUTOR(A): JAMIL BENEDITO DA 

COSTA BATISTA REU: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL Vistos etc. JAMIL BENEDITO DA COSTA BATISTA, 

devidamente qualificado e representado na inicial, ajuizou a presente 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS em desfavor do 

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, instituição financeira de direito privado, 

da mesma forma devidamente qualificada nos autos. Em síntese, a parte 

Autora alegou ter firmado contratos de empréstimos consignados com a 

parte Requerida, sendo que esta não lhe forneceu cópia dos instrumentos 

contratuais, e que está em dúvida sobre a regularidade dos encargos 

remuneratórios, moratórios e contratuais cobrados pela instituição 

financeira Requerida, motivo pelo qual pleiteou com a presente medida 

cautelar a exibição de todos os contratos pactuados entre as partes; o 

deferimento da liminar “inaudita altera pars”, determinando a exibição de 

cópias de todos os contratos financeiros celebrados, findos ou não, bem 

como o respectivo demonstrativo de operações financeiras (espelho e/ou 

extratos mensais de todo o período contratado); a gratuidade da justiça, 

além da condenação do Réu nas custas processuais e honorários 

advocatícios. Em decisão interlocutória (id. 8144719), foi deferida a 

gratuidade da justiça, bem ainda determinou-se a citação do Banco 

Requerido para responder ao pedido do Autor, apresentando os 

documentos descritos na exordial ou a afirmação sobre a inexistência do 

dever de exibi-los ou justa causa para não o fazer. Citado, o Banco 

Requerido ofertou contestação, arguiu preliminares de carência da ação 

por falta de interesse processual; a concessão dos benefícios da Justiça 

gratuita, alegando ser massa falida; alegou ausência dos requisitos 

cautelares e ao processamento da pretensão inicial, e por fim, aduziu que 

não houve a pretensão resistida a ensejar a condenação em verbas 

sucumbenciais, ressaltando que não deu causa ao ajuizamento da 

presente demanda, requerendo o julgamento pela improcedência dos 

pedidos da petição inicial. Foram juntados documentos que instruíram a 

petição inicial e a contestação. A parte Autora apresentou impugnação à 

defesa reafirmando os argumentos da peça inaugural. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Cuida-se 

de ação cautelar de Exibição de Documentos, pleiteando o Autor a 

determinação para que a instituição financeira Requerida exiba cópias de 

todos os contratos financeiros celebrados, findos ou não, bem como o 

respectivo demonstrativo de operações financeiras (espelho e/ou extratos 

mensais de todo o período contratado) em seu nome, de acordo com o 

pedido da peça inaugural. A matéria sub judice envolve questão 

unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com 

supedâneo art. 355, I, do CPC, posto que desnecessária maior produção 

de provas. Registro que o julgamento antecipado, como é o caso dos 

autos, não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do 

contraditório, pois há nos autos elementos suficientes para a solução da 

demanda, que a causa tenha seu desfecho protraído, homenageando-se 

desse modo a tão colimada celeridade processual. A respeito do tema, o 

Superior Tribunal de Justiça, nos ensina: “Inexiste cerceamento de defesa 

se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se 

justificando a designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. 

Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 

330, I, do CPC) não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a 

instrução probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da 

celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); 

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente 

discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização 

de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a 

necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” 

(STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não 

conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). Da Aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor Nos termos da Súmula 297, STJ, “O Código de 

Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Todavia, a 

aplicação do CDC, por si só, não assegura a procedência dos pedidos 

formulados pelo consumidor, porquanto somente a análise de cada caso 

concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração, 

assim como, desnecessária a inversão do ônus da prova. Preliminar de 

Carência da Ação Pois bem, não ficou caracterizada nos autos a 

preliminar da falta de interesse processual arguida pela instituição 

financeira Ré, pois o Requerente pode requerer a exibição dos contratos 

pactuados como exercício do seu direito subjetivo, visto que o interesse 

de agir diz respeito ao binômio necessidade-adequação, de modo que a 

necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter a 

questão à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão e 

a adequação refere-se à utilização de meio processual apto à solução dos 

pedidos deduzidos afetos à lide. Sobre o tema acima merece enfatizar a 

seguinte lição de Humberto Theodoro Júnior: Localiza-se o interesse 

processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade 

do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso 

concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma 

necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra 

naquela situação que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena 

de, se não fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter 

satisfeita uma pretensão. (Curso de Direito Processual Civil, 15 ed., 

Forense, v. 1, p. 56). Portanto, rejeito a preliminar suscitada. No tocante ao 

pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita argumentado pela 

instituição demandada o indefiro de plano. Porém, considerando se tratar 

de parte como massa falida, conforme afirmou nos termos da sua defesa, 

defiro ao Banco Réu autorização para pagar as custas e despesas 

processuais ao final do processo. Em face da ausência de questões 

instrumentais a serem enfrentadas neste processo, passo a análise do 

mérito da contenda. Analisando detidamente os autos, observo que a 

parte Autora demonstrou inequivocamente a sua solicitação à empresa 

Requerida, na esfera administrativa, de cópia da documentação descrita 

na inicial, mediante notificação extrajudicial, cuja correspondência foi 

encaminhada via AR e recebido no dia 20.7.2017, conforme faz prova com 

os documentos acostados aos autos com a petição inicial, o que NÃO foi 

atendido pelo Banco Requerido, pois quedou-se inerte sem dar qualquer 

satisfação à parte Autora. Neste diapasão, para determinar que a parte 

Requerida exiba os aludidos documentos, é necessário que a parte Autora 

demonstre a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme 

previsão contratual e a normatização da autoridade monetária. Nesse 

sentido pacificou o STJ a respeito da matéria: RECURSO ESPECIAL Nº 

1.349.453 – MS. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE 

EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura 

de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a 

ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica 

entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira 

não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço 

conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. 

No caso concreto, recurso especial provido. Brasília (DF), 10 de dezembro 

de 2014 (Data do Julgamento). Grifo nosso. RECURSO ESPECIAL Nº 

1.209.744 - SP (2010/0148149-2) DECISÃO Trata-se de recurso especial 

interposto com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, 

contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim 

ementado (fl. 179 e-STJ): AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. (...) Autora que não comprovou pedido administrativo de 

cópia desses documentos. Resistência da instituição financeira não 

caracterizada. Reconhecida a obrigação da autora ao pagamento da taxa 

administrativa para fornecimento das cópias, conforme autorização do 

Banco Central do Brasil. Verbas da sucumbência afastadas. Recurso da 

autora prejudicado. Recurso do réu provido. (...) A matéria sob exame foi 

objeto de apreciação no âmbito da 2ª Seção, sob a relatoria do Ministro 

Luís Felipe Salomão, que a resumiu por meio da seguinte ementa: 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM 

CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. 

PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO 

DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, 

firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de 
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documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível 

como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a 

comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em 

prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão 

contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, 

recurso especial provido. (REsp 1.349.453/MS, unânime, DJe de 2.2.2015) 

(...) MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora (STJ - REsp: 1209744 

SP 2010/0148149-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

Publicação: DJ 17/04/2015). (Grifei) Destarte, mostra-se salutar consignar 

que evidencia-se nos autos os requisitos legais para concessão da 

medida cautelar, tanto que assim foi determinada liminarmente, sendo certo 

tratar-se de procedimento eminentemente preparatório para que a parte 

Requerente se municie de dados à garantia do direito de pretensão a ser 

apresentada em Juízo oportunamente. É dizer, que a parte Autora cumpriu 

os requisitos delineados na tese insculpida no julgamento realizado pelo 

Eg. STJ, no RECURSO ESPECIAL Nº 1.349.453 – MS, conforme acima 

colacionado. Noutro giro, analisando ainda o que consta dos autos, vê-se 

que a instituição financeira Requerida NÃO exibiu os documentos 

solicitados pela parte Autora juntamente com a peça contestatória. Assim, 

o comparecimento da parte Requerida em juízo sem a apresentação dos 

documentos solicitados na inicial, reforça ainda mais a existência de 

pretensão resistida, pelo que afirma a presença da lide, caracterizando a 

litigiosidade do feito, razão pela qual não há que se falar em afastamento 

da condenação à verba honorária de sucumbência. O fato da não exibição 

dos documentos pleiteados na inicial, como é o caso dos autos, torna-se 

certo no sentido de a ação cautelar ser meio idôneo para a pretensão 

postulada pela parte Autora, posto que resta evidente a obrigatoriedade 

da parte Requerida em apresentar tais documentos, conforme já 

salientado. Denota-se que estão presentes os requisitos legais para 

acolhimento da inicial, no sentido de tornar em definitiva a liminar 

concedida. Conforme já consignado nesta ocasião, as normas que 

regulam o procedimento da ação de exibição de documentos não exigem o 

esgotamento das vias administrativas para se pleitear a exibição em Juízo. 

Ademais, o acesso à Justiça é princípio constitucional, sendo consagrado 

no artigo 5º, XXXV, litetris: "Art. 5.º (...) XXXV - A Lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito." Desta forma, a 

exibição de documentos encontra amparo na legislação processual, uma 

vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e 

mostra-se perfeitamente viável diante do legítimo interesse em ver e 

examinar documentos relacionados ao contrato que se ache em poder da 

outra. Além disso, ainda que o Réu tenha fornecido cópia dos contratos e 

demais documentos requeridos quando da contratação, não se exime de 

apresentar posteriormente esse documento, comum às partes e que está 

sob sua guarda, inclusive em face do dever legal de conservá-lo, tendo 

em vista o disposto nos arts. 396, e 399, incisos I a III, ambos do CPC. 

Nesta toada, é direito da parte Autora requerer a exibição dos documentos 

necessários à verificação de possível nulidade ou incidência abusiva de 

juros sobre os contratos pactuados dos quais não se recorda 

constatação que ensejaria futura ação anulatória ou revisional dos 

contratos. Portanto, vejo que o pedido merece prosperar. Tal raciocínio 

jurídico principia com a lição do festejado doutrinador ERNANI FIDÉLIS, “in 

verbis”: “A exibição, conforme definida, tem por objetivo não antecipar 

provas, mas permitir que o interessado tenha às vistas a coisa ou o 

documento, a fim de examiná-los, para atestar seu direito ou interesse 

(artigo 844, I a III)”. (In Manual de Direito Processual Civil, v. 2, p. 372). 

Como se sabe, a determinação de exibição de documento ou coisa é 

cabível quando estes se encontrarem na posse da parte contrária ou de 

terceiros sempre que o exame do contrato for útil e necessário ao 

exercício do direito. Especificamente, porque sendo o documento comum 

às partes, sequer será necessário haver resistência da parte contrária, 

nos termos do art. 397, incisos, I a III, do CPC. Neste aspecto, assim ensina 

o professor Antônio Carlos Marcato: "O Estado prevê medidas 

processuais adequadas para cada situação de direito material. Para 

verificar a presença do interesse, indaga-se, à luz dos fatos narrados 

pelo autor e com dados da relação material, se o provimento judicial 

pleiteado será útil para o fim do processo, se a medida requerida é 

necessária e adequada aos objetivos jurídicos, políticos e sociais do 

processo, estes também exteriores à relação processual. Todo esse 

exame, portanto, é feito com os olhos voltados para fora do processo, 

para a situação da vida trazida à apreciação do juiz. Verifica-se se o 

instrumento escolhido é útil, necessário, adequado a seu objeto. Quando 

se fala em legítimo interesse processual, leva-se em conta não só a 

efetiva necessidade da tutela pleiteada, como também sua adequação à 

situação da vida exposta. O legislador prevê diferentes tipos de tutela, à 

luz das características inerentes às relações materiais (autoridade 

coatora, direito líquido e certo, tipo de obrigação)" (in "Código Processo 

Civil Interpretado", São Paulo, Atlas, 2004, p. 42). Em que pese às 

alegações do Banco Requerido, os fatos descritos na contestação se 

restringem a mera retórica defensiva por parte do mesmo, pois ficou claro 

nos autos que o presente pedido foi formulado na forma dos arts. 396 e 

seguintes do CPC. Com efeito, em seu requerimento o Juízo ordenou “... 

Preenchidos os requisitos iniciais para seu deferimento liminar, nos termos 

do art. 396 e 398, ambos do NCPC, CITE-SE o Requerido para oferecer 

resposta em cinco (05) dias [...]”, sendo certo que o que determina a 

natureza de uma ação é o conteúdo e os fundamentos do seu pedido. O 

fundamento está na relação jurídico-contratual acerca da aquisição de 

empréstimos pela parte Requerente, sendo livre conhecer e conferir os 

contratos outrora pactuado pelos litigantes, amparado na legalidade do 

suporte da lei que lhe faculta exigir dos documentos quando comum às 

partes, conforme o prescrito no art. 399, I e III, do CPC, segundo o qual “o 

juiz não admitirá a recusa: I - se o requerido tiver obrigação legal de exibir; 

(..); III - se o documento, por seu conteúdo, for comum às partes”. A esse 

respeito, o seguinte precedente: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR 

DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS NA VIA 

ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. DEVER DE EXIBIÇÃO DOS 

DOCUMENTOS, SEM QUALQUER CONDICIONANTE. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO PROVIDO. (TJPR, 8614488 PR), Relator: Magnus Venicius, J.: 

02/05/2012, 16ª Câmara Cível).”. Em relação à sucumbência, esta deverá 

ser imposta à parte Requerida, pois a parte Autora certamente não se 

valeria da presente ação caso tivesse obtido por outros meios, mais ágil e 

econômico a documentação de que necessitava. Nesta trilha, aplicável ao 

caso o disposto no art. 85, do CPC, que impõe o pagamento de custas e 

honorários advocatícios ao vencido, em conjunto com o princípio da 

causalidade, segundo o qual a parte causadora da demanda injustificada 

responde pela sucumbência no feito, pouco importando se a apresentação 

dos documentos solicitados foi realizada sem qualquer irresignação pela 

empresa Ré. Pode-se, de qualquer modo, asserir, em repetição ao 

ensinamento de WILLARD DE CASTRO VILLAR: A citação válida torna a 

coisa litigiosa, mesmo na ação cautelar. Mas, somente nas medidas 

cautelares, não nos pedidos de mera prevenção, como notificações, 

interpelações e outros. No que tange às medidas com liminar, sem ouvir o 

réu, mesmo antes da citação a coisa já se tornou litigiosa. Há nesse caso 

um adiantamento do efeito da citação (“Cautelar Inominada”, 2ª ed., 

Forense, Rio, 1988, p. 136). A propósito este é o entendimento do STJ: 

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONFIGURAÇÃO DA 

PRETENSÃO RESISTIDA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. 

SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão 

publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados 

Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Nas ações de exibição de documentos, 

a instituição financeira é condenada em honorários advocatícios quando 

houver pretensão resistida em fornecer os documentos pleiteados, 

aplicando-se os princípios da sucumbência e da causalidade. 3. Na 

hipótese vertente, alterar a conclusão do tribunal de origem de que houve 

pretensão resistida demandaria o reexame da prova dos autos, 

procedimento inviável em recurso especial ante o óbice da Súmula nº 

7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1147695 SP 

2017/0193027-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data 

de Julgamento: 06/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 14/02/2018).”. (grifei) Assim, é incontroversa a existência de relação 

jurídica entre as partes e da existência de documentação comum a ambas, 

bem como está evidenciado que, de fato, houve recusa do Réu em 

apresentar os documentos na esfera administrativa, oferecendo 

resistência à pretensão da parte Autora. Saliento, ainda, que “o dever de 

informação e, por conseguinte, o de exibir a documentação que a 

contenha é obrigação decorrente de lei, de integração contratual 

compulsória. Não pode ser objeto de recusa nem de condicionantes, face 

ao princípio da boa-fé objetiva. - Se pode o cliente a qualquer tempo 

requerer da instituição financeira prestação de contas, pode postular a 

exibição dos extratos de suas contas correntes, bem como as contas 

gráficas dos empréstimos efetuados, sem ter que adiantar para tanto os 

custos dessa operação.” (STJ, REsp 330.261-SC, j. em 6.12.2001, Rel. 
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Min. NANCY ANDRIGHI). Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE a presente Ação Cautelar Exibitória de Documentos, 

tornando definitiva a decisão liminar concedida, o que faço com esteio nos 

termos do artigo 396, do NCPC, a fim de determinar que o Requerido 

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, apresente aos autos os documentos 

indicados na inicial, com as advertências dos arts. 400, 297 e 538, ambos 

do CPC, no prazo de 10 (dez) dias, e em consequência, resolvo o mérito, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil. 

CONDENO a instituição financeira Requerida BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

estes que ora arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo IGP-M, desde a prolação desta até o pagamento, 

observando-se os critérios do art. 85, § 8º, do CPC. Postergo o pagamento 

das custas e despesas processuais ao final do processo, haja vista que o 

Banco Requerido se trata de massa falida. Transitada em julgado, e 

carreados aos autos os documentos requeridos, fica autorizado à parte 

Autora extrair os documentos exibidos, desde que os substitua por 

cópias, tudo devidamente certificado nos autos pela Secretaria da Vara. 

Decorrido o prazo recursal, e cumpridas as diligências antecedentes, 

dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os autos com as cautelas 

devidas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de março de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033934-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BALBINO DA COSTA SANTOS (REU)

PANTANAL CARRETAS LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1033934-30.2017.8.11.0041 AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO REU: 

PANTANAL CARRETAS LTDA - ME, BALBINO DA COSTA SANTOS Vistos. 

O INFOJUD se constitui em instrumento de comunicação entre a Receita 

Federal e o Poder Judiciário, traduzindo mecanismo de simplificação e 

agilização dos procedimentos executórios. O referido sistema substitui o 

anterior procedimento de fornecimento de informações cadastrais e de 

cópias de declarações pela Receita Federal, contudo, a sua utilização 

deve ser analisada pelo Magistrado, uma vez que, deve ser permitida 

excepcionalmente, quando esgotadas as diligências extrajudiciais para 

localização do réu ou bens, o que não restou demonstrado nos autos. No 

caso concreto, a parte Requerente não comprovou ter exaurido todas as 

diligências para localizar o endereço atual da parte Requerida, razão pela 

qual, indefiro o pleito de pesquisa via sistemas INFOJUD . Sendo assim, 

intime a parte interessada para requerer o que entender de direito no 

prazo de 10 (dez) dias. Sem manifestação, ao arquivo. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1005876-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO FONTES LEITE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS OAB - MT13156-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1005876-12.2020.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL REQUERIDO: GUSTAVO FONTES 

LEITE Vistos etc. Nos termos do art. 513, caput, do CPC/2015, tratando-se 

de pedido de cumprimento de sentença de valor líquido, determino que se 

intime o Executado na pessoa do Advogado constituído nos autos para 

que efetue o pagamento no valor de R$ 101.785,59 – montante apontado 

NA INICIAL, em quinze (15) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

sobre o valor do débito posto à Execução (art. 523, 524, VII e 525 todos 

do CPC/2015). Fixo honorários advocatícios, específicos para a presente 

Execução, em 10% sobre o valor do débito exequendo, valor que somente 

será devido se não houver o pronto pagamento pela parte executada. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1010036-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUREANA BARBOSA NUNES ROCHA RIVA (EMBARGANTE)

JOSE GERALDO RIVA JUNIOR (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010036-80.2020.8.11.0041 EMBARGANTE: JOSE GERALDO RIVA 

JUNIOR, LOUREANA BARBOSA NUNES ROCHA RIVA EMBARGADO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO Vistos etc. Certifique-se a regularidade 

das custas, bem como sua vinculação aos autos. Se regulares as custas, 

e se no prazo, recebo os embargos no efeito SUSPENSIVO, porquanto 

vislumbro a incidência das hipóteses de suspensão. Ouça-se a parte 

embargada em 15 dias – art. 920, I, CPC/2015. Apense-se aos autos 

principais. Intimem-se. Cuiabá, 28 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1010667-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHOPPING DA MULHER COMERCIO DE ARTIGOS FEMININOS LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

VASTY BALBINA DA SILVA (EMBARGANTE)

ALLEX HEBER MELO GUIMARAES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT11447-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010667-24.2020.8.11.0041 EMBARGANTE: SHOPPING DA MULHER 

COMERCIO DE ARTIGOS FEMININOS LTDA - ME, VASTY BALBINA DA 

SILVA, ALLEX HEBER MELO GUIMARAES EMBARGADO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos etc. Emende o autor a inicial, no prazo de 15 (quinze 

dias), sob pena de indeferimento, apontando o valor correto da causa. 

Após, concluso. Cuiabá, 28 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1058666-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EI (REU)

RICARDO GABRIEL DE SOUZA (REU)
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PARA O AUTOR MANIFESTAR SOBRE A CORRESPONDENCIA 

DEVOLVIDA EM CINCO DIAS

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005244-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG56526-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO LOPES GODOY OAB - MS14422-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE FARIA GONCALVES (REU)

 

DEPOSITE A PARTE AUTORA DILIGENCIA PARA OFICIAL DE JUSTIÇA EM 

CINCO DIAS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006825-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO CARLOS DE AMORIM SILVA (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))

 

PARA A PARTE AUTORA NO PRAZO DE QUINZE DIAS APRESENTE 

IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO APRESENTADA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035289-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOANA DE ARRUDA DIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO QUE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FOI PROTOCOLADO 

DENTRO DO PRAZO LEGAL. MANIFESTE O EMBARGADO NO PRAZO 

LEGAL

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013022-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO DE SOUZA RAMOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO QUE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FOI PROTOCOLADO 

DENTRO DO PRAZO LEGAL. MANIFESTE O EMBARGADO SOBRE O 

MESMO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022026-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNI 7 CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP (REU)

 

DEPOSITE A PARTE CREDORA DILIGENCIA PARA CUMPRIMENTO DOS 

MANDADOS EM CINCO DIAS

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016442-59.2016.8.11.0041

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:

NORTE VINIL PISCINAS LTDA - ME (EXECUTADO)

MARSIO HENRIQUE PIMENTA (EXECUTADO)

NEIDE SILVA DOURADO (EXECUTADO)

DISTRIBUIDORA NORDAPI LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

DEPOSITE A PARTE AUTORA DILIGENCIA PARA OFICIAL DE JUSTIÇA NO 

PRAZO DE CINCO DIAS

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015852-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ODILOMAR JOSE DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1015852-82.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: ODILOMAR JOSE DE SOUZA Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO com pedido liminar, 

proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, instituição 

financeira de direito privado, em desfavor de ODILOMAR JOSÉ DE SOUZA. 

Partes devidamente qualificadas nos autos. Alegou a parte Requerente, 

ter firmado com o Requerido, Contrato de Financiamento de Bens ou 

Serviços sob n.º 2945373337, em 24/08/2015, para aquisição de bem 

móvel, do veículo de Marca FORD, Modelo New Ecosport Flex, 

Ano/Modelo: 2015/2015, Placa: QBY 7207, conforme descrito na exordial. 

Relatou ainda, que o Requerido deixou de adimplir as parcelas do 

financiamento pactuado, objetivando assim com a presente demanda a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final, além da condenação das custas 

processuais e honorários advocatícios. Anexou documentos com a inicial 

(ID nº 2490948). Em decisão interlocutória (ID nº 4603304), foi deferida a 

liminar pleiteada, sendo o bem apreendido e depositado em mãos dos 

representantes legais do Autor (ID nº 18319731). Devidamente citado o 

Requerido (ID nº 18319729), deixou transcorrer in albis o prazo assinalado 

para defesa, conforme denota-se da certidão acostada no ID nº 

20817885, presumindo como verdadeiros os fatos narrados na exordial, 

nos termos do artigo 344, do CPC. Em síntese é o relatório. FUNDAMENTO 

E DECIDO. A matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de 

forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I e II, do 

CPC, posto que desnecessária a produção de provas. “Inexiste 

cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados 

por documentos, não se justificando a designação de audiência” (STJ-3ª 

Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O 

julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento 

de defesa, se desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto 

conspira a favor do princípio da celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. 

Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); “Em matéria de julgamento antecipado da 

lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da 

necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as 

circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o 

princípio basilar do pelo contraditório” (STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. 

Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 

9.514). O julgamento imediato da lide tem cabimento e é oportuno, porque, 

além de a causa envolver tema preponderantemente de direito, reconheço 

que a prova documental, sobretudo quanto aos aspectos fáticos, já 

contempla a demonstração satisfatória e inequívoca de todos os aspectos 

do litígio, justificando, portanto, a apreciação imediata do pedido, sendo 

inteiramente dispensável, maior dilação probatória para coleta de novos 
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elementos de convicção. Segundo leciona Humberto Theodoro Júnior a 

respeito da matéria: "Diante da revelia, torna-se desnecessária, portanto, 

a prova dos fatos em que se baseou o pedido de modo a permitir o 

julgamento antecipado da lide, dispensando-se, desde logo, a audiência de 

instrução e julgamento (art. 333, II)." (in Curso de Direito Processual Civil, 

Vol. 1, Forense, 41ª edição, p. 367). O cotejo dos autos revela que o 

Requerido mesmo devidamente citado permaneceu silente no prazo 

assinalado para defesa, incorrendo em revelia, de modo a ensejar 

presunção juris tantum de veracidade dos fatos articulados na petição 

inicial, a rigor do artigo 344, do CPC. A revelia do Requerido, como se 

sabe, implica na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo Autor 

na inicial. Não obstante não ter ela o condão de acarretar, 

necessariamente, a procedência da demanda, pois não afasta do 

Magistrado o poder de conhecer das questões de direito, observo que, 

neste caso específico, as provas contidas nos autos não são capazes de 

derrubar a presunção que favorece o Requerente quanto aos fatos por 

ele alegados. "Os fatos" é que se reputam verdadeiros; a revelia tem seus 

efeitos "restritos à matéria de fato, excluídas as questões de direito" 

(RTFR 159/73). Conforme analisado acima, o Requerido tornou-se revel, 

muito embora exista contra o mesmo a presunção de veracidade dos fatos 

não contestados, trata-se de presunção relativa, que somente poderá ser 

derrubada quando, pelo conjunto probatório, resultar a comprovação de 

prova contrária ao fato narrado, o que, ao meu sentir, não ocorreu no 

presente caso. Neste contexto, sopesada a postulação do Autor, não se 

tem por desnecessária a instrução processual, entretanto o Réu, mesmo 

devidamente citado restou silente (ID nº 20817885), devendo o feito ser 

apreciado consoante a prova pré-constituída constante nos autos, 

retratada na documentação que instruiu a inicial e somada à conduta 

indiferente do Requerido. Pois bem, em contemplação aos documentos 

apresentados com a exordial, observa-se que o Autor exauriu a contento 

seu encargo probatório, visto que, por meio do contrato acostado na 

inicial, que as partes efetivamente celebraram contrato de crédito bancário 

para a aquisição de bem móvel, em que o Requerido encontra-se 

inadimplente, conforme se vislumbra com os documentos. Dessa forma, 

tenho como indiscutível a existência da relação jurídica entre as partes e o 

inadimplemento do Requerido, sendo consequentemente procedente o 

pleito autoral. Processualmente, realizou o Autor o que lhe competia, 

ajuizou sua pretensão, instruindo-a e postulou a citação do Réu. Este, 

advertido das consequências da falta de defesa, assumiu o risco e nada 

arguiu em seu favor, referendando com isso, nos moldes da lei processual 

(CPC – art. 344), a veracidade dos fatos contra si articulados, até porque, 

não questionou o débito anunciado na inicial. Posto isso, sem maiores 

delongas, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido elencado na exordial, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, e 344, ambos do CPC, cumulada 

com Decreto Lei nº. 911/69, declaro e consolido nas mãos do Autor o 

domínio e posse do bem móvel descrito na inicial, cuja apreensão liminar 

torno definitiva, facultando a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 

2º do Decreto-Lei acima citado. CONDENO o Requerido ODILOMAR JOSÉ 

DE SOUZA, ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes que ora arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos 

termos do art. 85, § 8º, do CPC. No mais, promova-se a baixa do gravame 

que recai sobre o veículo indicado na inicial, tornando-o livre de qualquer 

embaraço. Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, 

e, não sendo apresentado qualquer requerimento, arquivem-se os autos, 

com as formalidades de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

19 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035533-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

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:

ROGERIO CESAR DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035533-67.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: ROGERIO CESAR DOS SANTOS Vistos etc. Homologo por 

sentença, para que produza os efeitos pertinentes, a transação celebrada 

entre as partes, atribuindo-lhe força de título executivo, julgando extinto o 

processo com resolução de mérito na forma do art, 487, III, "a" do CPC. 

Ressalvo que a homologação do presente acordo terá efeito nos limites da 

lide e das questões decididas, não surtindo efeito para prejudicar 

terceiros, especialmente credores, que não integraram o processo (CPC, 

arts. 966, § 4º e 506). Ressalvo também que esta sentença não serve de 

título para transferência de imóveis e não dispensa a lavratura de 

escritura pública, ou qualquer das outras formalidades, emolumentos e 

requisitos para tal fim. Expeça-se alvará, na forma acordada, se for o 

caso. Custas pelas partes, ou como acordado. Arquive-se o processo 

definitivamente. P. R. I. C. Cuiabá, 24 de março de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036835-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMEIDA E DUARTE LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARQUES NUNES OAB - MT6737-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 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 Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. 

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

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA PROCESSO 

1036835-68.2017.8.11.0041 Valor da causa: R$ 41.374,69 ESPÉCIE: 

PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: ALMEIDA E DUARTE LTDA - 

EPP CPF: 13.841.170/0001-40, FERNANDA MARQUES NUNES CPF: 

213.059.898-64, RODRIGO ALVES SILVA CPF: 867.986.851-53 POLO 

PASSIVO: REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA para manifestar 

apresentando contrarrazões . CUIABÁ, 18 de setembro de 2019. 

(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.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021558-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONFIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT15729-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ AUGUSTO DE SA (REU)

VANESSA MORAES BENTO DA SILVA DE SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo :  1021558-41 .2019 .8 .11 .0041  AUTOR(A) :  CONFIA 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA REU: VANESSA MORAES 

BENTO DA SILVA DE SA, LUIZ AUGUSTO DE SA Vistos etc. Trata-se de 

ação monitória ajuizada por Confia Administradora de Consórcio LTDA, 

devidamente qualificada, em desfavor de Vanessa Moraes Bento da Silva 

de Sá e Luiz Augusto de Sá, também qualificados, alegando ser credora 

da quantia de R$ 36.722,32 (trinta e seis mil, setecentos e vinte e dois 

reais e trinta e dois centavos). Regularmente citada as partes requeridas 

(IDs 24636663 e 23898732), as mesmas deixaram transcorrer o prazo 

assinalado sem apresentar defesa, conforme certificado nos autos (ID 

28571783). Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. 
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Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente de Ação Monitória, visando o 

recebimento de valor consignado na inicial. Roga pela procedência da 

ação, para ser convertido o mandado inicial em execução. O processo 

encontra-se maduro para receber decisão, dispensando produção de 

outras provas, cabendo julgamento antecipado na lide, nos termos do 

artigo 355-II c.c. artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil. Não 

resta dúvida que na presente ação está se discutindo o direito do autor em 

receber a importância consignada na inicial, admitindo que a dívida não se 

tem título líquido e certo, para propositura da execução. Razão pela qual, 

veio garantir seu direito através da presente Ação Monitória. As partes 

requeridas foram citadas e deixaram transcorrer o prazo assinalado, sem 

pagar o débito ou apresentar Embargos, consoante certificado nos autos. 

Razão pela qual, decreto-lhe a revelia, aplicando seus efeitos. A inércia da 

requerida demonstra não ter qualquer interesse no desfecho da demanda, 

pois apesar de citadas, deixaram escoar o prazo sem nada manifestar. 

Reputam-se como verdadeiros os fatos elencados na inicial, tendo 

aplicabilidade o que dispõe o artigo 344 c.c. artigos 700 e seguintes do 

mesmo Diploma Legal e estes acarretam as conseqüências jurídicas ali 

apontadas. Pois bem, não se vislumbra necessidade de maiores 

lucubrações a resolução da demanda, tendo em vista que: “A ação 

monitória tem a natureza de processo cognitivo e a finalidade de agilizar a 

prestação jurisdicional, sendo facultada a sua utilização, em nosso 

sistema, ao credor que possuir prova escrita do débito, sem força de título 

executivo, nos termos do art. 1.102ª, CPC” (RSTJ 120/393: 4ª Turma). 

Nesta trilha, dispõe o artigo 700, e incisos, do Código de Processo Civil 

que "a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova 

escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, 

entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel", concluindo-se 

daí que constitui pressuposto do pedido monitório a presença de prova 

escrita, sem eficácia de título executivo, em que contenha valor certo e 

determinado. Inobstante a abstração da contumácia das Requeridas 

cumpre ressaltar que a prova documental encerra a demonstração 

satisfatória e inequívoca dos requisitos que justificam o acolhimento do 

pedido, e diante de tais documentos, tenho como indiscutível a existência 

da relação jurídica entre as partes e o inadimplemento das Requeridas, 

sendo consequentemente procedente o pleito autoral. Processualmente, 

realizou o Autor o que lhe competia, ajuizou sua pretensão, instruindo-a e 

postulou a citação das Rés. Estas, advertidas das consequências da falta 

de defesa, assumiu o risco e nada arguiu em seu favor, referendando 

com isso, nos moldes da lei processual (CPC – art. 344), a veracidade dos 

fatos contra si articulados, até porque, não questionou o débito anunciado 

na inicial. O inadimplemento das obrigações contida no contrato não 

encontra qualquer justificativa, e está firmemente amparada no farto 

contributo documental apresentado pela parte Autora junto com a peça 

inicial, por outro lado, instaurado o processo, e citada a devedora, esta 

não formulou qualquer objeção aos termos do pedido, nem exercitou a 

faculdade prevista no art. 702, do CPC, rendendo oportunidade, portanto, 

ao julgamento confirmatório do mérito, e, conseqüentemente, à 

constituição do título executivo. Com essas considerações, reconheço a 

regularidade da cobrança da dívida discriminada na inicial, sobre cujo valor 

deverá incidir correção monetária a partir do vencimento do título e juros 

de mora a partir da citação. Diante do exposto e considerando o que mais 

dos autos consta Julgo PROCEDENTE a PRESENTE ação, em todos seus 

termos, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 e 

artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil, Constituo de pleno 

direito em título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em 

mandado de Execução, tendo a dívida no valor de R$36.722,32 (trinta e 

seis mil, setecentos e vinte e dois reais e trinta e dois centavos), 

devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados 

pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, 

Capítulos II e IV do CPC. Condeno a parte requerida nas custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitro 

em 10%(dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da ação. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo. 

Após, nada sendo requerido, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de 

fevereiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1045326-93.2019.8.11.0041

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:

AUREO CAMARGO CAMPOS (REQUERIDO)

 

DEPOSITE A PARTE AUTORA DILIGENCIA PARA OFICIAL DE JUSTIÇA EM 

CINCO DIAS

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014366-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDECY DE OLIVEIRA CABRAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

à intimação da parte autora para se manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça, especialmente quanto a não citação da parte requerida, 

dando o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo a 

Parte Autora para no mesmo prazo acima, nos termos da Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 30 de 

março de 2020. Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006529-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELLENCRIS POMPEO DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte autora para manifestar sobre a 

correspondência devolvida, no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004030-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

SULLIVAN LUIZ NEVES MACIEL (REQUERIDO)

 

DEPOSITE A PARTE AUTORA DILIGENCIA PARA OFICIAL DE JUSTIÇA BEM 

COMO INDIQUE QUAL DOS ENDEREÇOS QUER QUE DILIGENCIE PRIMEIRO, 
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NO PRAZO DE CINCO DIAS

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016938-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (AUTOR(A))

AYMORE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO OAB - SP270628 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS GOMES SOARES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1016938-54.2017.8.11.0041 AUTOR(A): AYMORE, ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS REU: MARCUS VINICIUS GOMES SOARES Vistos 

etc. Trata-se de ação monitória ajuizada por AYMORE e ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIDMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS, devidamente qualificados, em desfavor de 

MARCUS VINICIUS GOMES SOARES, também qualificado, alegando ser 

credor da quantia de R$ 45.964,32 (quarenta e cinco mil, novecentos e 

sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos). Regularmente citada a 

parte requerida (ID 26428562), a mesma deixou transcorrer o prazo 

assinalado sem apresentar defesa, conforme certificado nos autos(ID 

28765900). Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente de Ação Monitória, visando o 

recebimento de valor consignado na inicial. Roga pela procedência da 

ação, para ser convertido o mandado inicial em execução. O processo 

encontra-se maduro para receber decisão, dispensando produção de 

outras provas, cabendo julgamento antecipado na lide, nos termos do 

artigo 355-II c.c. artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil. Não 

resta dúvida que na presente ação está se discutindo o direito do autor em 

receber a importância consignada na inicial, admitindo que a dívida não se 

tem título líquido e certo, para propositura da execução. Razão pela qual, 

veio garantir seu direito através da presente Ação Monitória. A parte 

requerida fora citada e deixou transcorrer o prazo assinalado, sem pagar 

o débito ou apresentar Embargos, consoante certificado nos autos. Razão 

pela qual, decreto-lhe a revelia, aplicando seus efeitos. A inércia do 

requerido demonstra não ter qualquer interesse no desfecho da demanda, 

pois apesar de citadas, deixaram escoar o prazo sem nada manifestar. 

Reputam-se como verdadeiros os fatos elencados na inicial, tendo 

aplicabilidade o que dispõe o artigo 344 c.c. artigos 700 e seguintes do 

mesmo Diploma Legal e estes acarretam as consequências jurídicas ali 

apontadas. Pois bem, não se vislumbra necessidade de maiores 

lucubrações a resolução da demanda, tendo em vista que: “A ação 

monitória tem a natureza de processo cognitivo e a finalidade de agilizar a 

prestação jurisdicional, sendo facultada a sua utilização, em nosso 

sistema, ao credor que possuir prova escrita do débito, sem força de título 

executivo, nos termos do art. 1.102ª, CPC” (RSTJ 120/393: 4ª Turma). 

Nesta trilha, dispõe o artigo 700, e incisos, do Código de Processo Civil 

que "a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova 

escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, 

entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel", concluindo-se 

daí que constitui pressuposto do pedido monitório a presença de prova 

escrita, sem eficácia de título executivo, em que contenha valor certo e 

determinado. Inobstante a abstração da contumácia do requerido cumpre 

ressaltar que a prova documental encerra a demonstração satisfatória e 

inequívoca dos requisitos que justificam o acolhimento do pedido, e diante 

de tais documentos, tenho como indiscutível a existência da relação 

jurídica entre as partes e o inadimplemento do Requerido, sendo 

consequentemente procedente o pleito autoral. Processualmente, realizou 

o Autor o que lhe competia, ajuizou sua pretensão, instruindo-a e postulou 

a citação do Réu. Este, advertido das consequências da falta de defesa, 

assumiu o risco e nada arguiu em seu favor, referendando com isso, nos 

moldes da lei processual (CPC – art. 344), a veracidade dos fatos contra 

si articulados, até porque, não questionou o débito anunciado na inicial. O 

inadimplemento das obrigações contida no contrato não encontra qualquer 

justificativa, e está firmemente amparada no farto contributo documental 

apresentado pela parte Autora junto com a peça inicial, por outro lado, 

instaurado o processo, e citada a devedora, esta não formulou qualquer 

objeção aos termos do pedido, nem exercitou a faculdade prevista no art. 

702, do CPC, rendendo oportunidade, portanto, ao julgamento confirmatório 

do mérito, e, consequentemente, à constituição do título executivo. Com 

essas considerações, reconheço a regularidade da cobrança da dívida 

discriminada na inicial, sobre cujo valor deverá incidir correção monetária 

a partir do vencimento do título e juros de mora a partir da citação. Diante 

do exposto e considerando o que mais dos autos consta JULGO 

PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, em todos seus termos, com 

fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 e artigos 700 e 

seguintes do Código de Processo Civil, Constituo de pleno direito em título 

executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de 

Execução, tendo a dívida no valor de R$ 45.964,32 (quarenta e cinco mil, 

novecentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos), 

devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados 

pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, 

Capítulos II e IV do CPC. Condeno a parte requerida nas custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitro 

em 10%(dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da ação. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo. 

Após, nada sendo requerido, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de 

março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016938-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (AUTOR(A))

AYMORE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO OAB - SP270628 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS GOMES SOARES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1016938-54.2017.8.11.0041 AUTOR(A): AYMORE, ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS REU: MARCUS VINICIUS GOMES SOARES Vistos 

etc. Trata-se de ação monitória ajuizada por AYMORE e ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIDMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS, devidamente qualificados, em desfavor de 

MARCUS VINICIUS GOMES SOARES, também qualificado, alegando ser 

credor da quantia de R$ 45.964,32 (quarenta e cinco mil, novecentos e 

sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos). Regularmente citada a 

parte requerida (ID 26428562), a mesma deixou transcorrer o prazo 

assinalado sem apresentar defesa, conforme certificado nos autos(ID 

28765900). Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente de Ação Monitória, visando o 

recebimento de valor consignado na inicial. Roga pela procedência da 

ação, para ser convertido o mandado inicial em execução. O processo 

encontra-se maduro para receber decisão, dispensando produção de 

outras provas, cabendo julgamento antecipado na lide, nos termos do 

artigo 355-II c.c. artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil. Não 

resta dúvida que na presente ação está se discutindo o direito do autor em 

receber a importância consignada na inicial, admitindo que a dívida não se 

tem título líquido e certo, para propositura da execução. Razão pela qual, 

veio garantir seu direito através da presente Ação Monitória. A parte 

requerida fora citada e deixou transcorrer o prazo assinalado, sem pagar 

o débito ou apresentar Embargos, consoante certificado nos autos. Razão 

pela qual, decreto-lhe a revelia, aplicando seus efeitos. A inércia do 

requerido demonstra não ter qualquer interesse no desfecho da demanda, 

pois apesar de citadas, deixaram escoar o prazo sem nada manifestar. 

Reputam-se como verdadeiros os fatos elencados na inicial, tendo 

aplicabilidade o que dispõe o artigo 344 c.c. artigos 700 e seguintes do 

mesmo Diploma Legal e estes acarretam as consequências jurídicas ali 

apontadas. Pois bem, não se vislumbra necessidade de maiores 

lucubrações a resolução da demanda, tendo em vista que: “A ação 

monitória tem a natureza de processo cognitivo e a finalidade de agilizar a 

prestação jurisdicional, sendo facultada a sua utilização, em nosso 
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sistema, ao credor que possuir prova escrita do débito, sem força de título 

executivo, nos termos do art. 1.102ª, CPC” (RSTJ 120/393: 4ª Turma). 

Nesta trilha, dispõe o artigo 700, e incisos, do Código de Processo Civil 

que "a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova 

escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, 

entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel", concluindo-se 

daí que constitui pressuposto do pedido monitório a presença de prova 

escrita, sem eficácia de título executivo, em que contenha valor certo e 

determinado. Inobstante a abstração da contumácia do requerido cumpre 

ressaltar que a prova documental encerra a demonstração satisfatória e 

inequívoca dos requisitos que justificam o acolhimento do pedido, e diante 

de tais documentos, tenho como indiscutível a existência da relação 

jurídica entre as partes e o inadimplemento do Requerido, sendo 

consequentemente procedente o pleito autoral. Processualmente, realizou 

o Autor o que lhe competia, ajuizou sua pretensão, instruindo-a e postulou 

a citação do Réu. Este, advertido das consequências da falta de defesa, 

assumiu o risco e nada arguiu em seu favor, referendando com isso, nos 

moldes da lei processual (CPC – art. 344), a veracidade dos fatos contra 

si articulados, até porque, não questionou o débito anunciado na inicial. O 

inadimplemento das obrigações contida no contrato não encontra qualquer 

justificativa, e está firmemente amparada no farto contributo documental 

apresentado pela parte Autora junto com a peça inicial, por outro lado, 

instaurado o processo, e citada a devedora, esta não formulou qualquer 

objeção aos termos do pedido, nem exercitou a faculdade prevista no art. 

702, do CPC, rendendo oportunidade, portanto, ao julgamento confirmatório 

do mérito, e, consequentemente, à constituição do título executivo. Com 

essas considerações, reconheço a regularidade da cobrança da dívida 

discriminada na inicial, sobre cujo valor deverá incidir correção monetária 

a partir do vencimento do título e juros de mora a partir da citação. Diante 

do exposto e considerando o que mais dos autos consta JULGO 

PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, em todos seus termos, com 

fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 e artigos 700 e 

seguintes do Código de Processo Civil, Constituo de pleno direito em título 

executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de 

Execução, tendo a dívida no valor de R$ 45.964,32 (quarenta e cinco mil, 

novecentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos), 

devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados 

pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, 

Capítulos II e IV do CPC. Condeno a parte requerida nas custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitro 

em 10%(dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da ação. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo. 

Após, nada sendo requerido, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de 

março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048599-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES RUFINO BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030498-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. D. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. D. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

à intimação da parte autora para se manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça, especialmente quanto a não citação da parte requerida, 

dando o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo a 

Parte Autora para no mesmo prazo acima, nos termos da Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 30 de 

março de 2020. Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1052182-73.2019.8.11.0041

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:

SEBASTIAO FARDIM (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte autora para manifestar sobre a 

correspondência devolvida, no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1056631-74.2019.8.11.0041

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:

NUTRIMIX AGROINDUSTRIAL LTDA (REQUERIDO)

 

MANISTE A PARTE AUTORA SOBRE A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA EM CINCO DIAS

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023290-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS8659-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CAMPELO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte autora para no prazo de 10 dias manifestar 

sobre a pesquisa SIEL.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022416-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO CEZAR MARCIANO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 30 de março de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1059490-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA OAB - SP150793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE MARQUES DE SOUZA FILHO (REQUERIDO)

 

PARA A PARTE AUTORA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO NO PRAZO 

LEGAL

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1060053-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEIZA SOUZA DA CRUZ PEREIRA (REQUERIDO)

 

PARA A PARTE AUTORA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO NEGATIVA 

DO OFICIAL DE JUSTIÇA EM CINCO DIAS

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012985-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO A DO AMARAL & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 30 de março de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000083-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAGNEL DA CUNHA BELMIRO (REQUERIDO)

 

MANIFESTE A PARTE AUTORA SOBRE A CERTIDÃO NEGATIVA DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027648-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCEICAO APARECIDA DE ALMEIDA TEIXEIRA (REQUERIDO)

 

MANIFESTE A PARTE AUTORA SOBRE A CERTIDÃO NEGATIVA DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA EM CINCO DIAS

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019285-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO L ISRAEL PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019285-60.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: LUIZ GUSTAVO L ISRAEL PEREIRA Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO ITAUCARD S/A e LUIZ 

GUSTAVO L ISRAEL PEREIRA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1033173-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GARCIA COMERCIO DE BATERIAS E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1033173-96.2017.8.11.0041 REQUERENTE: PONTA ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: GARCIA COMERCIO DE BATERIAS E 

SERVICOS LTDA - ME Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e GARCIA 

COMERCIO DE BATERIAS E SERVICOS LTDA - ME para que, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024245-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

EMANOEL DIAS PACHECO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1024245-59.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: EMANOEL DIAS PACHECO Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO VOLKSWAGEN S.A. e EMANOEL DIAS 

PACHECO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo 

o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que 

possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando 

a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006432-14.2020.8.11.0041

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:

ARIADNE GONZAGA ARAUJO (REQUERIDO)

 

PARA A PARTE AUTORA NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017404-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORTALEZA DE QUEIROZ E FORTALEZA DE QUEIROZ LTDA - ME (REU)

 

Procedo a intimação da parte autora para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034843-72.2017.8.11.0041

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))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F G OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

FABRICIO GALVAO OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte autora para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007936-26.2018.8.11.0041

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:

JANAINA POLINSKI (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte autora para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034473-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO DIAS PEREIRA (REU)

 

Procedo a intimação da parte autora para manifestar sobre a 

correspondência devolvida, no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004937-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAMIS PADILHA SOARES LEITE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

à intimação da parte autora para se manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça, especialmente quanto a não citação da parte requerida, 

dando o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo a 

Parte Autora para no mesmo prazo acima, nos termos da Portaria 
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01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 30 de 

março de 2020. Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002355-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO SOLDA DOMINGUES (REQUERIDO)

 

PARA A PARTE AUTORA NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003487-54.2020.8.11.0041

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:

WELLITON DE ALMEIDA ARRUDA (REQUERIDO)

 

PARA A PARTE AUTORA NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002368-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVES MOTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

MANIFESTE A PARTE AUTORA EM CINCO DIAS SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1054410-21.2019.8.11.0041

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:

GISLAINE SUELI WIALLY (REQUERIDO)

 

MANIFESTE A PARTE AUTORA SOBRE A CERTIDÃO NEGATIVA DE 

CITAÇÃO NO PRAZO DE CINCO DIAS

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003974-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEIJAMIM OLIMPIO DE FARIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1003974-24.2020.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: BEIJAMIM OLIMPIO DE FARIAS Vistos etc. - I - Certifique-se a 

regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua 

vinculação ao número do processo. No caso do não recolhimento, 

recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do 

processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso para sentença, 

caso contrário, estando regulares as despesas de distribuição, cumpra-se 

o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por BANCO ITAUCARD S/A em face de BEIJAMIM 

OLIMPIO DE FARIAS com pedido de liminar de apreensão de bem alienado 

fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova 

documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte 

ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na 

inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo 

de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o 

ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, 

desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, 

da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o 

meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens 

independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, 

o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder 

ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do 

prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a 

efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e 

remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004545-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

UILMA REGINA GONCALVES CASTILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON KRENZLIN BOLL OAB - MT19619-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1004545-92.2020.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA 

REQUERIDO: UILMA REGINA GONCALVES CASTILHO Vistos etc. - I - 

Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, 

bem como sua vinculação ao número do processo. No caso do não 

recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) 

ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida 

regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso 

para sentença, caso contrário, estando regulares as despesas de 

distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO DO BRASIL SA em face 

de UILMA REGINA GONCALVES CASTILHO com pedido de liminar de 

apreensão de bem alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, 

de 1969. Há prova documental da existência do contrato, e da constituição 

em mora da parte ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão 

do bem descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos da parte 

autora, mediante termo de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar 

ao oficial de justiça o ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o 

arrombamento, desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 

5º, XI, in fine, da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que 

deverá o meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos 

bens independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal 

diligência, o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, 

deverá proceder ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro 

para abertura do prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios 

necessários para a efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a 

contratação e remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, 

cite-se a parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Ressalto que deixo de determinar a 

consignação em Juízo de parcelas que a devedora considera devidas, 

consoante petitório de id. 29060544, uma vez que esta não é a 

formalidade adequada neste rito processual específico. Apenas com o 

pagamento exato do valor pedido na ação de busca e apreensão é que se 

pode purgar a mora. Se aquele valor é correto, ou não, é questão que 

será decidida em fase posterior. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de 

março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005190-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA APARECIDA ALMEIDA SANTOS (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):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1005190-20.2020.8.11.0041 AUTOR(A): LETICIA APARECIDA ALMEIDA 

SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos 

etc. Analisando a petição inicial verifico que se trata de pedido de 

pagamento de seguro DPVAT, o que retira a competência desta vara 

especializada em lides bancárias DERIVADAS DE UMA RELAÇÃO 

CONTRATUAL. Eventual lide, portanto, deixa de ter por fundo uma relação 

contratual, passando a ser extracontratual, não tendo natureza 

tipicamente bancária, como exige o artigo 1º, inciso I, §§ 1º e 2º, do 

Provimento nº 004/2008/CM. Desta forma, por se tratar ação de natureza 

eminentemente civil, falece esta especializada de competência para 

processar e julgar o feito. Isto posto, declino da minha competência para 

uma das varas cíveis desta Comarca. Encaminhe-se para o distribuidor, a 

fim de que a ação seja redistribuída para uma vara cível genérica, com as 

baixas devidas. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de março de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1005876-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO FONTES LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1005876-12.2020.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL REQUERIDO: GUSTAVO FONTES 

LEITE Vistos etc. Nos termos do art. 513, caput, do CPC/2015, tratando-se 

de pedido de cumprimento de sentença de valor líquido, determino que se 

intime o Executado na pessoa do Advogado constituído nos autos para 

que efetue o pagamento no valor de R$ 101.785,59 – montante apontado 

NA INICIAL, em quinze (15) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

sobre o valor do débito posto à Execução (art. 523, 524, VII e 525 todos 

do CPC/2015). Fixo honorários advocatícios, específicos para a presente 

Execução, em 10% sobre o valor do débito exequendo, valor que somente 

será devido se não houver o pronto pagamento pela parte executada. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008538-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOEL GOMES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008538-46.2020.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO OLÉ CONSIGNADO 

EXECUTADO: NOEL GOMES DE OLIVEIRA Vistos etc. - I - Certifique-se a 
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regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua 

vinculação ao número do processo. No caso do não recolhimento, 

recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do 

processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso para sentença, 

caso contrário, estando regulares as despesas de distribuição, cumpra-se 

o abaixo determinado (item II). - II - 1. Cite-se e intime-se a parte NOEL 

GOMES DE OLIVEIRA, nos termos do art. 829 do CPC/2015, para efetuar o 

pagamento do débito em 03 dias. 2. Não sendo providenciado, deve o Sr. 

Oficial de Justiça promover a penhora e avaliação de bens, suficientes 

para pagamento do débito, intimando-se o devedor em seguida; se não for 

localizado, deverá ser procedido conforme o § 1º, art. 829, CPC/2015. 3. 

Sendo a hipótese de não localização do devedor para citação, deverá 

proceder-se ao arresto nos termos do art. 830, CPC/2015. 4. Para imediato 

e integral pagamento do débito, fixo honorários advocatícios do patrono da 

parte credora em 10% sobre o montante, possibilitada a redução nos 

termos do art. 827, § 1º, CPC/2015, devendo tal circunstância ser 

mencionada na intimação. 5. O devedor deverá ainda ser cientificado 

quanto à possibilidade de interposição de embargos de devedor nos 

termos dos arts. 914, 915 e seguintes do CPC/2015, e – se for o caso de 

reconhecimento do crédito, comprovando-se o depósito de 30% do valor 

em execução, inclusive custas e honorários advocatícios – poderá 

requerer a admissão do pagamento restante em 06 meses com correção 

monetária e juros de 1% ao mês com base no art. 916, CPC/2015. 6. Feita 

tal manifestação pelo devedor, deverá a Secretaria Judicial, 

independentemente de nova conclusão ou despacho, promover a 

intimação prevista no art. 916, § 1º, CPC/2015, vindo em seguida os autos 

conclusos para resolução do incidente. Cite-se. Intime-se. Cuiabá, 28 de 

março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013582-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEDICELMA BATISTA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013582-46.2020.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: LEDICELMA BATISTA FERREIRA Vistos etc. - I - Certifique-se 

a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua 

vinculação ao número do processo. No caso do não recolhimento, 

recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do 

processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso para sentença, 

caso contrário, estando regulares as despesas de distribuição, cumpra-se 

o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por BANCO ITAUCARD S/A em face de LEDICELMA 

BATISTA FERREIRA com pedido de liminar de apreensão de bem alienado 

fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova 

documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte 

ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na 

inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo 

de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o 

ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, 

desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, 

da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o 

meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens 

independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, 

o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder 

ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do 

prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a 

efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e 

remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013829-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013829-27.2020.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: JOAO ALVES DA SILVA Vistos etc. - I - Certifique-se a 

regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua 

vinculação ao número do processo. No caso do não recolhimento, 

recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do 

processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso para sentença, 

caso contrário, estando regulares as despesas de distribuição, cumpra-se 

o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por BANCO ITAUCARD S/A em face de JOAO ALVES 

DA SILVA com pedido de liminar de apreensão de bem alienado 

fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova 

documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte 

ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na 

inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo 

de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o 

ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, 

desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, 

da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o 

meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens 

independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, 

o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder 

ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do 

prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a 

efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e 

remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 
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REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005847-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1005847-59.2020.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: JULIO 

CESAR DE ALMEIDA Vistos etc. - I - Certifique-se a regularidade do 

recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua vinculação ao 

número do processo. No caso do não recolhimento, recolhimento a menor, 

ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do processo, intime-se a 

parte autora para efetuar a devida regularização, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo sem 

regularização, volte-me concluso para sentença, caso contrário, estando 

regulares as despesas de distribuição, cumpra-se o abaixo determinado 

(item II). - II - Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por 

AYMORE em face de JULIO CESAR DE ALMEIDA com pedido de liminar de 

apreensão de bem alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, 

de 1969. Há prova documental da existência do contrato, e da constituição 

em mora da parte ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão 

do bem descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos da parte 

autora, mediante termo de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar 

ao oficial de justiça o ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o 

arrombamento, desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 

5º, XI, in fine, da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que 

deverá o meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos 

bens independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal 

diligência, o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, 

deverá proceder ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro 

para abertura do prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios 

necessários para a efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a 

contratação e remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, 

cite-se a parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009043-37.2020.8.11.0041

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:

SILVIO JOSE BENITEZ DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009043-37.2020.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: SILVIO JOSE BENITEZ DA SILVA Vistos etc. - I - 

Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, 

bem como sua vinculação ao número do processo. No caso do não 

recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) 

ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida 

regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso 

para sentença, caso contrário, estando regulares as despesas de 

distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - 1. Cite-se e 

intime-se a parte SILVIO JOSE BENITEZ DA SILVA, nos termos do art. 829 

do CPC/2015, para efetuar o pagamento do débito em 03 dias. 2. Não 

sendo providenciado, deve o Sr. Oficial de Justiça promover a penhora e 

avaliação de bens, suficientes para pagamento do débito, intimando-se o 

devedor em seguida; se não for localizado, deverá ser procedido 

conforme o § 1º, art. 829, CPC/2015. 3. Sendo a hipótese de não 

localização do devedor para citação, deverá proceder-se ao arresto nos 

termos do art. 830, CPC/2015. 4. Para imediato e integral pagamento do 

débito, fixo honorários advocatícios do patrono da parte credora em 10% 

sobre o montante, possibilitada a redução nos termos do art. 827, § 1º, 

CPC/2015, devendo tal circunstância ser mencionada na intimação. 5. O 

devedor deverá ainda ser cientificado quanto à possibilidade de 

interposição de embargos de devedor nos termos dos arts. 914, 915 e 

seguintes do CPC/2015, e – se for o caso de reconhecimento do crédito, 

comprovando-se o depósito de 30% do valor em execução, inclusive 

custas e honorários advocatícios – poderá requerer a admissão do 

pagamento restante em 06 meses com correção monetária e juros de 1% 

ao mês com base no art. 916, CPC/2015. 6. Feita tal manifestação pelo 

devedor, deverá a Secretaria Judicial, independentemente de nova 

conclusão ou despacho, promover a intimação prevista no art. 916, § 1º, 

CPC/2015, vindo em seguida os autos conclusos para resolução do 

incidente. Cite-se. Intime-se. Cuiabá, 28 de março de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008572-21.2020.8.11.0041

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:

LISONE ALVES PEREIRA ME - ME (EXECUTADO)

LISONE ALVES PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008572-21.2020.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: LISONE ALVES PEREIRA ME - ME, LISONE ALVES PEREIRA 

Vistos etc. - I - Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e 

demais taxas, bem como sua vinculação ao número do processo. No caso 

do não recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) 

guia(s) ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a 

devida regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, 

volte-me concluso para sentença, caso contrário, estando regulares as 

despesas de distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - 1. 

Cite-se e intime-se a parte LISONE ALVES PEREIRA ME - ME e outros, nos 

termos do art. 829 do CPC/2015, para efetuar o pagamento do débito em 

03 dias. 2. Não sendo providenciado, deve o Sr. Oficial de Justiça 

promover a penhora e avaliação de bens, suficientes para pagamento do 

débito, intimando-se o devedor em seguida; se não for localizado, deverá 

ser procedido conforme o § 1º, art. 829, CPC/2015. 3. Sendo a hipótese de 

não localização do devedor para citação, deverá proceder-se ao arresto 

nos termos do art. 830, CPC/2015. 4. Para imediato e integral pagamento 

do débito, fixo honorários advocatícios do patrono da parte credora em 

10% sobre o montante, possibilitada a redução nos termos do art. 827, § 

1º, CPC/2015, devendo tal circunstância ser mencionada na intimação. 5. 

O devedor deverá ainda ser cientificado quanto à possibilidade de 

interposição de embargos de devedor nos termos dos arts. 914, 915 e 

seguintes do CPC/2015, e – se for o caso de reconhecimento do crédito, 

comprovando-se o depósito de 30% do valor em execução, inclusive 

custas e honorários advocatícios – poderá requerer a admissão do 

pagamento restante em 06 meses com correção monetária e juros de 1% 

ao mês com base no art. 916, CPC/2015. 6. Feita tal manifestação pelo 

devedor, deverá a Secretaria Judicial, independentemente de nova 

conclusão ou despacho, promover a intimação prevista no art. 916, § 1º, 

CPC/2015, vindo em seguida os autos conclusos para resolução do 

incidente. Cite-se. Intime-se. Cuiabá, 28 de março de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008650-15.2020.8.11.0041

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:

ROCILDA TENORIO RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008650-15.2020.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: ROCILDA TENORIO RODRIGUES Vistos etc. - I - Certifique-se 

a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua 

vinculação ao número do processo. No caso do não recolhimento, 

recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do 

processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso para sentença, 

caso contrário, estando regulares as despesas de distribuição, cumpra-se 

o abaixo determinado (item II). - II - 1. Cite-se e intime-se a parte ROCILDA 

TENORIO RODRIGUES, nos termos do art. 829 do CPC/2015, para efetuar o 

pagamento do débito em 03 dias. 2. Não sendo providenciado, deve o Sr. 

Oficial de Justiça promover a penhora e avaliação de bens, suficientes 

para pagamento do débito, intimando-se o devedor em seguida; se não for 

localizado, deverá ser procedido conforme o § 1º, art. 829, CPC/2015. 3. 

Sendo a hipótese de não localização do devedor para citação, deverá 

proceder-se ao arresto nos termos do art. 830, CPC/2015. 4. Para imediato 

e integral pagamento do débito, fixo honorários advocatícios do patrono da 

parte credora em 10% sobre o montante, possibilitada a redução nos 

termos do art. 827, § 1º, CPC/2015, devendo tal circunstância ser 

mencionada na intimação. 5. O devedor deverá ainda ser cientificado 

quanto à possibilidade de interposição de embargos de devedor nos 

termos dos arts. 914, 915 e seguintes do CPC/2015, e – se for o caso de 

reconhecimento do crédito, comprovando-se o depósito de 30% do valor 

em execução, inclusive custas e honorários advocatícios – poderá 

requerer a admissão do pagamento restante em 06 meses com correção 

monetária e juros de 1% ao mês com base no art. 916, CPC/2015. 6. Feita 

tal manifestação pelo devedor, deverá a Secretaria Judicial, 

independentemente de nova conclusão ou despacho, promover a 

intimação prevista no art. 916, § 1º, CPC/2015, vindo em seguida os autos 

conclusos para resolução do incidente. Cite-se. Intime-se. Cuiabá, 28 de 

março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008954-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA 

LTDA (EXECUTADO)

PROX PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008954-14.2020.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM 

MEDICINA INTERNA LTDA, PROX PARTICIPACOES LTDA Vistos etc. - I - 

Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, 

bem como sua vinculação ao número do processo. No caso do não 

recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) 

ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida 

regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso 

para sentença, caso contrário, estando regulares as despesas de 

distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - 1. Cite-se e 

intime-se a parte SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM 

MEDICINA INTERNA LTDA e outros, nos termos do art. 829 do CPC/2015, 

para efetuar o pagamento do débito em 03 dias. 2. Não sendo 

providenciado, deve o Sr. Oficial de Justiça promover a penhora e 

avaliação de bens, suficientes para pagamento do débito, intimando-se o 

devedor em seguida; se não for localizado, deverá ser procedido 

conforme o § 1º, art. 829, CPC/2015. 3. Sendo a hipótese de não 

localização do devedor para citação, deverá proceder-se ao arresto nos 

termos do art. 830, CPC/2015. 4. Para imediato e integral pagamento do 

débito, fixo honorários advocatícios do patrono da parte credora em 10% 

sobre o montante, possibilitada a redução nos termos do art. 827, § 1º, 

CPC/2015, devendo tal circunstância ser mencionada na intimação. 5. O 

devedor deverá ainda ser cientificado quanto à possibilidade de 

interposição de embargos de devedor nos termos dos arts. 914, 915 e 

seguintes do CPC/2015, e – se for o caso de reconhecimento do crédito, 

comprovando-se o depósito de 30% do valor em execução, inclusive 

custas e honorários advocatícios – poderá requerer a admissão do 

pagamento restante em 06 meses com correção monetária e juros de 1% 

ao mês com base no art. 916, CPC/2015. 6. Feita tal manifestação pelo 

devedor, deverá a Secretaria Judicial, independentemente de nova 

conclusão ou despacho, promover a intimação prevista no art. 916, § 1º, 

CPC/2015, vindo em seguida os autos conclusos para resolução do 

incidente. Cite-se. Intime-se. Cuiabá, 28 de março de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002378-10.2017.8.11.0041

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:

FRANCISCO ALVES GOMES (EXECUTADO)
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F. A. GOMES COMERCIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002378-10.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT EXECUTADO: F. A. GOMES 

COMERCIO, FRANCISCO ALVES GOMES Vistos. INDEFIRO o pedido da 

parte requerente para que seja feita consulta nos sistemas eletrônicos 

disponíveis, a fim de obter-se a localização da parte requerida. Ressalto 

que não é dever do Juízo proceder com diligências competente à parte 

Autora, que possui meios e recursos mais do que suficientes para fazê-lo. 

Intime-se a parte Autora para dar prosseguimento ao feito e requerer o 

que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias sob pena de extinção. 

Cumpra-se. Cuiabá, 28 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008707-33.2020.8.11.0041

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:

C. LIMA DA SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

ENEAS DE ARRUDA E SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008707-33.2020.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: C. LIMA DA SILVA & CIA LTDA - ME, ENEAS DE ARRUDA E 

SILVA Vistos etc. - I - Certifique-se a regularidade do recolhimento das 

custas e demais taxas, bem como sua vinculação ao número do processo. 

No caso do não recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação 

da(s) guia(s) ao número do processo, intime-se a parte autora para 

efetuar a devida regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, 

volte-me concluso para sentença, caso contrário, estando regulares as 

despesas de distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - 1. 

Cite-se e intime-se a parte C. LIMA DA SILVA & CIA LTDA - ME e outros, 

nos termos do art. 829 do CPC/2015, para efetuar o pagamento do débito 

em 03 dias. 2. Não sendo providenciado, deve o Sr. Oficial de Justiça 

promover a penhora e avaliação de bens, suficientes para pagamento do 

débito, intimando-se o devedor em seguida; se não for localizado, deverá 

ser procedido conforme o § 1º, art. 829, CPC/2015. 3. Sendo a hipótese de 

não localização do devedor para citação, deverá proceder-se ao arresto 

nos termos do art. 830, CPC/2015. 4. Para imediato e integral pagamento 

do débito, fixo honorários advocatícios do patrono da parte credora em 

10% sobre o montante, possibilitada a redução nos termos do art. 827, § 

1º, CPC/2015, devendo tal circunstância ser mencionada na intimação. 5. 

O devedor deverá ainda ser cientificado quanto à possibilidade de 

interposição de embargos de devedor nos termos dos arts. 914, 915 e 

seguintes do CPC/2015, e – se for o caso de reconhecimento do crédito, 

comprovando-se o depósito de 30% do valor em execução, inclusive 

custas e honorários advocatícios – poderá requerer a admissão do 

pagamento restante em 06 meses com correção monetária e juros de 1% 

ao mês com base no art. 916, CPC/2015. 6. Feita tal manifestação pelo 

devedor, deverá a Secretaria Judicial, independentemente de nova 

conclusão ou despacho, promover a intimação prevista no art. 916, § 1º, 

CPC/2015, vindo em seguida os autos conclusos para resolução do 

incidente. Cite-se. Intime-se. Cuiabá, 28 de março de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013818-95.2020.8.11.0041

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:

GONCALO MAXIMIANO ALMEIDA ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013818-95.2020.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: GONCALO MAXIMIANO ALMEIDA ARRUDA Vistos etc. - I - 

Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, 

bem como sua vinculação ao número do processo. No caso do não 

recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) 

ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida 

regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso 

para sentença, caso contrário, estando regulares as despesas de 

distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - 1. Cite-se e 

intime-se a parte GONCALO MAXIMIANO ALMEIDA ARRUDA, nos termos 

do art. 829 do CPC/2015, para efetuar o pagamento do débito em 03 dias. 

2. Não sendo providenciado, deve o Sr. Oficial de Justiça promover a 

penhora e avaliação de bens, suficientes para pagamento do débito, 

intimando-se o devedor em seguida; se não for localizado, deverá ser 

procedido conforme o § 1º, art. 829, CPC/2015. 3. Sendo a hipótese de 

não localização do devedor para citação, deverá proceder-se ao arresto 

nos termos do art. 830, CPC/2015. 4. Para imediato e integral pagamento 

do débito, fixo honorários advocatícios do patrono da parte credora em 

10% sobre o montante, possibilitada a redução nos termos do art. 827, § 

1º, CPC/2015, devendo tal circunstância ser mencionada na intimação. 5. 

O devedor deverá ainda ser cientificado quanto à possibilidade de 

interposição de embargos de devedor nos termos dos arts. 914, 915 e 

seguintes do CPC/2015, e – se for o caso de reconhecimento do crédito, 

comprovando-se o depósito de 30% do valor em execução, inclusive 

custas e honorários advocatícios – poderá requerer a admissão do 

pagamento restante em 06 meses com correção monetária e juros de 1% 

ao mês com base no art. 916, CPC/2015. 6. Feita tal manifestação pelo 

devedor, deverá a Secretaria Judicial, independentemente de nova 

conclusão ou despacho, promover a intimação prevista no art. 916, § 1º, 

CPC/2015, vindo em seguida os autos conclusos para resolução do 

incidente. Cite-se. Intime-se. Cuiabá, 28 de março de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011477-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MYCHELLE PATRICIA DA SILVA FIGUEIREDO 02353682103 (EXECUTADO)

MYCHELLE PATRICIA DA SILVA FIGUEIREDO (EXECUTADO)

TATIANE PATRICIA DA SILVA AGUIAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011477-96.2020.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB 

CREDISUL EXECUTADO: MYCHELLE PATRICIA DA SILVA FIGUEIREDO 

02353682103, MYCHELLE PATRICIA DA SILVA FIGUEIREDO, TATIANE 

PATRICIA DA SILVA AGUIAR Vistos etc. - I - Certifique-se a regularidade 

do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua vinculação ao 

número do processo. No caso do não recolhimento, recolhimento a menor, 

ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do processo, intime-se a 

parte autora para efetuar a devida regularização, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo sem 

regularização, volte-me concluso para sentença, caso contrário, estando 

regulares as despesas de distribuição, cumpra-se o abaixo determinado 

(item II). - II - 1. Cite-se e intime-se a parte MYCHELLE PATRICIA DA SILVA 

FIGUEIREDO 02353682103 e outros (2), nos termos do art. 829 do 

CPC/2015, para efetuar o pagamento do débito em 03 dias. 2. Não sendo 

providenciado, deve o Sr. Oficial de Justiça promover a penhora e 
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avaliação de bens, suficientes para pagamento do débito, intimando-se o 

devedor em seguida; se não for localizado, deverá ser procedido 

conforme o § 1º, art. 829, CPC/2015. 3. Sendo a hipótese de não 

localização do devedor para citação, deverá proceder-se ao arresto nos 

termos do art. 830, CPC/2015. 4. Para imediato e integral pagamento do 

débito, fixo honorários advocatícios do patrono da parte credora em 10% 

sobre o montante, possibilitada a redução nos termos do art. 827, § 1º, 

CPC/2015, devendo tal circunstância ser mencionada na intimação. 5. O 

devedor deverá ainda ser cientificado quanto à possibilidade de 

interposição de embargos de devedor nos termos dos arts. 914, 915 e 

seguintes do CPC/2015, e – se for o caso de reconhecimento do crédito, 

comprovando-se o depósito de 30% do valor em execução, inclusive 

custas e honorários advocatícios – poderá requerer a admissão do 

pagamento restante em 06 meses com correção monetária e juros de 1% 

ao mês com base no art. 916, CPC/2015. 6. Feita tal manifestação pelo 

devedor, deverá a Secretaria Judicial, independentemente de nova 

conclusão ou despacho, promover a intimação prevista no art. 916, § 1º, 

CPC/2015, vindo em seguida os autos conclusos para resolução do 

incidente. Cite-se. Intime-se. Cuiabá, 28 de março de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011359-23.2020.8.11.0041

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:

DOUGLAS JOBIM VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011359-23.2020.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: DOUGLAS JOBIM VIEIRA Vistos etc. - I - Certifique-se a 

regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua 

vinculação ao número do processo. No caso do não recolhimento, 

recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do 

processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso para sentença, 

caso contrário, estando regulares as despesas de distribuição, cumpra-se 

o abaixo determinado (item II). - II - 1. Cite-se e intime-se a parte DOUGLAS 

JOBIM VIEIRA, nos termos do art. 829 do CPC/2015, para efetuar o 

pagamento do débito em 03 dias. 2. Não sendo providenciado, deve o Sr. 

Oficial de Justiça promover a penhora e avaliação de bens, suficientes 

para pagamento do débito, intimando-se o devedor em seguida; se não for 

localizado, deverá ser procedido conforme o § 1º, art. 829, CPC/2015. 3. 

Sendo a hipótese de não localização do devedor para citação, deverá 

proceder-se ao arresto nos termos do art. 830, CPC/2015. 4. Para imediato 

e integral pagamento do débito, fixo honorários advocatícios do patrono da 

parte credora em 10% sobre o montante, possibilitada a redução nos 

termos do art. 827, § 1º, CPC/2015, devendo tal circunstância ser 

mencionada na intimação. 5. O devedor deverá ainda ser cientificado 

quanto à possibilidade de interposição de embargos de devedor nos 

termos dos arts. 914, 915 e seguintes do CPC/2015, e – se for o caso de 

reconhecimento do crédito, comprovando-se o depósito de 30% do valor 

em execução, inclusive custas e honorários advocatícios – poderá 

requerer a admissão do pagamento restante em 06 meses com correção 

monetária e juros de 1% ao mês com base no art. 916, CPC/2015. 6. Feita 

tal manifestação pelo devedor, deverá a Secretaria Judicial, 

independentemente de nova conclusão ou despacho, promover a 

intimação prevista no art. 916, § 1º, CPC/2015, vindo em seguida os autos 

conclusos para resolução do incidente. Cite-se. Intime-se. Cuiabá, 28 de 

março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008653-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA MARIA ALMEIDA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008653-67.2020.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO OLÉ CONSIGNADO 

EXECUTADO: NEUZA MARIA ALMEIDA SILVA Vistos etc. - I - Certifique-se 

a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua 

vinculação ao número do processo. No caso do não recolhimento, 

recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do 

processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso para sentença, 

caso contrário, estando regulares as despesas de distribuição, cumpra-se 

o abaixo determinado (item II). - II - 1. Cite-se e intime-se a parte NEUZA 

MARIA ALMEIDA SILVA, nos termos do art. 829 do CPC/2015, para efetuar 

o pagamento do débito em 03 dias. 2. Não sendo providenciado, deve o Sr. 

Oficial de Justiça promover a penhora e avaliação de bens, suficientes 

para pagamento do débito, intimando-se o devedor em seguida; se não for 

localizado, deverá ser procedido conforme o § 1º, art. 829, CPC/2015. 3. 

Sendo a hipótese de não localização do devedor para citação, deverá 

proceder-se ao arresto nos termos do art. 830, CPC/2015. 4. Para imediato 

e integral pagamento do débito, fixo honorários advocatícios do patrono da 

parte credora em 10% sobre o montante, possibilitada a redução nos 

termos do art. 827, § 1º, CPC/2015, devendo tal circunstância ser 

mencionada na intimação. 5. O devedor deverá ainda ser cientificado 

quanto à possibilidade de interposição de embargos de devedor nos 

termos dos arts. 914, 915 e seguintes do CPC/2015, e – se for o caso de 

reconhecimento do crédito, comprovando-se o depósito de 30% do valor 

em execução, inclusive custas e honorários advocatícios – poderá 

requerer a admissão do pagamento restante em 06 meses com correção 

monetária e juros de 1% ao mês com base no art. 916, CPC/2015. 6. Feita 

tal manifestação pelo devedor, deverá a Secretaria Judicial, 

independentemente de nova conclusão ou despacho, promover a 

intimação prevista no art. 916, § 1º, CPC/2015, vindo em seguida os autos 

conclusos para resolução do incidente. Cite-se. Intime-se. Cuiabá, 28 de 

março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013808-51.2020.8.11.0041

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:

ADRIANGELO BARROS ANTUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013808-51.2020.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: ADRIANGELO BARROS ANTUNES Vistos etc. - I - 

Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, 

bem como sua vinculação ao número do processo. No caso do não 

recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) 

ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida 

regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso 

para sentença, caso contrário, estando regulares as despesas de 

distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - 1. Cite-se e 

intime-se a parte ADRIANGELO BARROS ANTUNES, nos termos do art. 

829 do CPC/2015, para efetuar o pagamento do débito em 03 dias. 2. Não 

sendo providenciado, deve o Sr. Oficial de Justiça promover a penhora e 

avaliação de bens, suficientes para pagamento do débito, intimando-se o 

devedor em seguida; se não for localizado, deverá ser procedido 

conforme o § 1º, art. 829, CPC/2015. 3. Sendo a hipótese de não 
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localização do devedor para citação, deverá proceder-se ao arresto nos 

termos do art. 830, CPC/2015. 4. Para imediato e integral pagamento do 

débito, fixo honorários advocatícios do patrono da parte credora em 10% 

sobre o montante, possibilitada a redução nos termos do art. 827, § 1º, 

CPC/2015, devendo tal circunstância ser mencionada na intimação. 5. O 

devedor deverá ainda ser cientificado quanto à possibilidade de 

interposição de embargos de devedor nos termos dos arts. 914, 915 e 

seguintes do CPC/2015, e – se for o caso de reconhecimento do crédito, 

comprovando-se o depósito de 30% do valor em execução, inclusive 

custas e honorários advocatícios – poderá requerer a admissão do 

pagamento restante em 06 meses com correção monetária e juros de 1% 

ao mês com base no art. 916, CPC/2015. 6. Feita tal manifestação pelo 

devedor, deverá a Secretaria Judicial, independentemente de nova 

conclusão ou despacho, promover a intimação prevista no art. 916, § 1º, 

CPC/2015, vindo em seguida os autos conclusos para resolução do 

incidente. Cite-se. Intime-se. Cuiabá, 28 de março de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014330-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL DA SILVA CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014330-78.2020.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: ISMAEL DA SILVA CAMPOS Vistos etc. - I - 

Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, 

bem como sua vinculação ao número do processo. No caso do não 

recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) 

ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida 

regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso 

para sentença, caso contrário, estando regulares as despesas de 

distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - 1. Cite-se e 

intime-se a parte ISMAEL DA SILVA CAMPOS, nos termos do art. 829 do 

CPC/2015, para efetuar o pagamento do débito em 03 dias. 2. Não sendo 

providenciado, deve o Sr. Oficial de Justiça promover a penhora e 

avaliação de bens, suficientes para pagamento do débito, intimando-se o 

devedor em seguida; se não for localizado, deverá ser procedido 

conforme o § 1º, art. 829, CPC/2015. 3. Sendo a hipótese de não 

localização do devedor para citação, deverá proceder-se ao arresto nos 

termos do art. 830, CPC/2015. 4. Para imediato e integral pagamento do 

débito, fixo honorários advocatícios do patrono da parte credora em 10% 

sobre o montante, possibilitada a redução nos termos do art. 827, § 1º, 

CPC/2015, devendo tal circunstância ser mencionada na intimação. 5. O 

devedor deverá ainda ser cientificado quanto à possibilidade de 

interposição de embargos de devedor nos termos dos arts. 914, 915 e 

seguintes do CPC/2015, e – se for o caso de reconhecimento do crédito, 

comprovando-se o depósito de 30% do valor em execução, inclusive 

custas e honorários advocatícios – poderá requerer a admissão do 

pagamento restante em 06 meses com correção monetária e juros de 1% 

ao mês com base no art. 916, CPC/2015. 6. Feita tal manifestação pelo 

devedor, deverá a Secretaria Judicial, independentemente de nova 

conclusão ou despacho, promover a intimação prevista no art. 916, § 1º, 

CPC/2015, vindo em seguida os autos conclusos para resolução do 

incidente. Cite-se. Intime-se. Cuiabá, 28 de março de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013826-72.2020.8.11.0041

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:

IZABELLA CORREA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013826-72.2020.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: IZABELLA CORREA COSTA Vistos etc. - I - Certifique-se a 

regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua 

vinculação ao número do processo. No caso do não recolhimento, 

recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do 

processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso para sentença, 

caso contrário, estando regulares as despesas de distribuição, cumpra-se 

o abaixo determinado (item II). - II - 1. Cite-se e intime-se a parte IZABELLA 

CORREA COSTA, nos termos do art. 829 do CPC/2015, para efetuar o 

pagamento do débito em 03 dias. 2. Não sendo providenciado, deve o Sr. 

Oficial de Justiça promover a penhora e avaliação de bens, suficientes 

para pagamento do débito, intimando-se o devedor em seguida; se não for 

localizado, deverá ser procedido conforme o § 1º, art. 829, CPC/2015. 3. 

Sendo a hipótese de não localização do devedor para citação, deverá 

proceder-se ao arresto nos termos do art. 830, CPC/2015. 4. Para imediato 

e integral pagamento do débito, fixo honorários advocatícios do patrono da 

parte credora em 10% sobre o montante, possibilitada a redução nos 

termos do art. 827, § 1º, CPC/2015, devendo tal circunstância ser 

mencionada na intimação. 5. O devedor deverá ainda ser cientificado 

quanto à possibilidade de interposição de embargos de devedor nos 

termos dos arts. 914, 915 e seguintes do CPC/2015, e – se for o caso de 

reconhecimento do crédito, comprovando-se o depósito de 30% do valor 

em execução, inclusive custas e honorários advocatícios – poderá 

requerer a admissão do pagamento restante em 06 meses com correção 

monetária e juros de 1% ao mês com base no art. 916, CPC/2015. 6. Feita 

tal manifestação pelo devedor, deverá a Secretaria Judicial, 

independentemente de nova conclusão ou despacho, promover a 

intimação prevista no art. 916, § 1º, CPC/2015, vindo em seguida os autos 

conclusos para resolução do incidente. Cite-se. Intime-se. Cuiabá, 28 de 

março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013849-18.2020.8.11.0041

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:

JOSENIR CARLOS DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013849-18.2020.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: JOSENIR CARLOS DE ARRUDA Vistos etc. - I - Certifique-se 

a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua 

vinculação ao número do processo. No caso do não recolhimento, 

recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do 

processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso para sentença, 

caso contrário, estando regulares as despesas de distribuição, cumpra-se 

o abaixo determinado (item II). - II - 1. Cite-se e intime-se a parte JOSENIR 

CARLOS DE ARRUDA, nos termos do art. 829 do CPC/2015, para efetuar o 

pagamento do débito em 03 dias. 2. Não sendo providenciado, deve o Sr. 

Oficial de Justiça promover a penhora e avaliação de bens, suficientes 

para pagamento do débito, intimando-se o devedor em seguida; se não for 

localizado, deverá ser procedido conforme o § 1º, art. 829, CPC/2015. 3. 

Sendo a hipótese de não localização do devedor para citação, deverá 

proceder-se ao arresto nos termos do art. 830, CPC/2015. 4. Para imediato 

e integral pagamento do débito, fixo honorários advocatícios do patrono da 
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parte credora em 10% sobre o montante, possibilitada a redução nos 

termos do art. 827, § 1º, CPC/2015, devendo tal circunstância ser 

mencionada na intimação. 5. O devedor deverá ainda ser cientificado 

quanto à possibilidade de interposição de embargos de devedor nos 

termos dos arts. 914, 915 e seguintes do CPC/2015, e – se for o caso de 

reconhecimento do crédito, comprovando-se o depósito de 30% do valor 

em execução, inclusive custas e honorários advocatícios – poderá 

requerer a admissão do pagamento restante em 06 meses com correção 

monetária e juros de 1% ao mês com base no art. 916, CPC/2015. 6. Feita 

tal manifestação pelo devedor, deverá a Secretaria Judicial, 

independentemente de nova conclusão ou despacho, promover a 

intimação prevista no art. 916, § 1º, CPC/2015, vindo em seguida os autos 

conclusos para resolução do incidente. Cite-se. Intime-se. Cuiabá, 28 de 

março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001708-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON LUIZ BOESE (EXECUTADO)

LEONISIA NETTO NUNES BARROSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1001708-35.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CRÉDITO SICREDI SUDOESTE EXECUTADO: JEFERSON LUIZ BOESE, 

LEONISIA NETTO NUNES BARROSO Vistos etc. Analisando detidamente 

os autos, observa-se que as partes formalizaram composição amigável 

consoante termo de acordo acostado ao ID 22129494. Sendo assim, 

HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo realizado, 

através do qual as partes estabelecem a forma de composição da lide em 

tela. Por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, e 924, II, ambos do 

CPC. Após, certifique-se o transito em julgado oportunamente e 

arquivem-se com as cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 

de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010390-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

REJANE CRISLEY BARROZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010390-76.2018.8.11.0041 REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI 

ARAXINGU REQUERIDO: REJANE CRISLEY BARROZO Vistos etc. 

Homologo por sentença, para que produza os efeitos pertinentes, a 

transação celebrada entre as partes, atribuindo-lhe força de título 

executivo, julgando extinto o processo com resolução de mérito na forma 

do art, 487, III, "a" do CPC. Ressalvo que a homologação do presente 

acordo terá efeito nos limites da lide e das questões decididas, não 

surtindo efeito para prejudicar terceiros, especialmente credores, que não 

integraram o processo (CPC, arts. 966, § 4º e 506). Ressalvo também que 

esta sentença não serve de título para transferência de imóveis e não 

dispensa a lavratura de escritura pública, ou qualquer das outras 

formalidades, emolumentos e requisitos para tal fim. Expeça-se alvará, na 

forma acordada, se for o caso. Custas pelas partes, ou como acordado. 

Arquive-se o processo definitivamente. P. R. I. C. Cuiabá, 27 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005839-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLY KAROLINNE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1005839-87.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: WELLY KAROLINNE DE OLIVEIRA 

Vistos etc. A parte Autora deixou de atender a determinação para 

promover o regular andamento processual do feito, quando intimada. 

Promovida intimação pessoal por carta, cujo “AR” foi juntado no ID 

25219966, para que promovesse o andamento do processo, inclusive com 

a advertência da potencial extinção e arquivamento, mas permaneceu 

inerte. É o relatório. Decido. A falta de interesse do autor é notória. 

Diligenciou-se com êxito sua intimação via DJE e pessoal, mas não houve 

o atendimento da conclamação a promover o andamento do processo, 

mesmo constando expressamente nas intimações a advertência de que 

seu silêncio poderia culminar na extinção e arquivamento do processo. 

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte Autora, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, do Código de Processo Civil. Havendo custas e despesas 

processuais, pela parte Autora. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos independentemente de nova determinação. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cuiabá, 27 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036294-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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:

LINDOMAR DIAS MACIEL 51360330100 (EXECUTADO)

LINDOMAR DIAS MACIEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1036294-64.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: LINDOMAR DIAS MACIEL 51360330100, 

LINDOMAR DIAS MACIEL Vistos etc. A parte autora COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO foi intimada para manifestar nos autos, comprovando o 

recolhimento das custas. Entretanto, deixou transcorrer o prazo 

assinalado, sem a comprovação determinada. Diante do exposto, indefiro 

a inicial e julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, 

do CPC. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. C. Cuiabá, 27 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1046499-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO GONCALVES BENITES (EXECUTADO)

GONCALVES BENITES & BENITES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1046499-55.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: GONCALVES BENITES & BENITES LTDA - ME, PAULO 

ROBERTO GONCALVES BENITES Vistos etc. Homologo por sentença, para 

que produza os efeitos pertinentes, a transação celebrada entre as 

partes, atribuindo-lhe força de título executivo, julgando extinto o processo 

com resolução de mérito na forma do art, 487, III, "a" do CPC. Ressalvo que 

a homologação do presente acordo terá efeito nos limites da lide e das 

questões decididas, não surtindo efeito para prejudicar terceiros, 

especialmente credores, que não integraram o processo (CPC, arts. 966, § 

4º e 506). Ressalvo também que esta sentença não serve de título para 

transferência de imóveis e não dispensa a lavratura de escritura pública, 

ou qualquer das outras formalidades, emolumentos e requisitos para tal 

fim. Expeça-se alvará, na forma acordada, se for o caso. Custas pelas 

partes, ou como acordado. Arquive-se o processo definitivamente. P. R. I. 

C. Cuiabá, 27 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1045867-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO RONDON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1045867-29.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: BENEDITO RONDON Vistos Conforme se depreende dos 

autos, a parte Requerente, pugnou pela desistência da ação e 

consequente extinção do presente feito. Não há informações de que o 

requerido tenha sido citado, bem como não há contestação juntada aos 

autos. Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos a desistência da ação formulada, fazendo-o por sentença, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e demais 

despesas processuais pela parte desistente. Em havendo nos autos 

qualquer tipo de restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, cabe ao Credor promover a baixa de eventuais 

negativações ou averbações. Caso a respectiva restrição tenha sido 

realizada pelo Juízo, desde já determino as providências necessárias para 

a sua exclusão. Certifique-se o transito em julgado oportunamente e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. 

Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036846-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY MARQUES DOS SANTOS JUNIOR (REU)

OTICA BOA ESPERANCA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 3 6 8 4 6 - 2 9 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  A U T O R ( A ) :  B B . L E A S I N G 

S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL REU: OTICA BOA ESPERANCA LTDA - 

ME, SIDNEY MARQUES DOS SANTOS JUNIOR Vistos etc. A parte autora, 

BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL, ingressou com a 

presente demanda, não manifestando no feito, resultando a intimação para 

dar prosseguimento, sob pena de extinção. Em que pese a intimação feita, 

não houve manifestação, conforme certificado nos autos. Vieram-me 

conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. O 

presente feito encontra-se paralisado além do prazo legal, sem que à 

parte autora tenha dado qualquer impulso processual. Houve a intimação 

para dar seguimento ao feito e aquela se manteve inerte, deixando 

transcorrer o prazo assinalado sem dar continuidade ao processo, não 

suprindo a falta nele existente, que lhe impede o prosseguimento, 

conforme certificado nos autos, ciente da advertência legal. Demonstra 

assim, a parte autora não está interessada no reconhecimento do direito 

anunciado na exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento 

nos termos da Lei. O processo não pode ficar perpetuamente, aguardando 

providências das partes, tanto que foi determinada a intimação da autora 

para prosseguir com o feito, sob pena de extinção. Mesmo com as 

advertências legais, a parte requerente continuou ignorando a 

necessidade de dar impulso processual, concretizando sua falta de 

interesse no desfecho da demanda. Diante do exposto e considerando o 

que mais dos autos consta julgo EXTINTO o processo, com fundamento no 

que dispõe o artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil. 

Custas e despesas processuais, pela parte requerente. Revogo a liminar 

concedida nos autos. Proceda-se o desbloqueio de qualquer restrição, se 

houver. Expeça-se o necessário. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 27 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010155-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1010155-12.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: ANA MARIA LEITE Vistos etc. 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. ingressou com ação de 

busca e apreensão contra ANA MARIA LEITE, sustentando, em apertada 

síntese, que firmou contrato de financiamento com o demandado referente 

a aquisição de bem móvel, entretanto a parte Requerida deixou de adimplir 

as parcelas do financiamento pactuado. A liminar de busca e apreensão 

foi deferida ( ID 12782813). O veículo foi apreendido (ID 16024501) e a 

parte demandada foi citada. Citada, a demandada não apresentou 

contestação (ID 20612006). É o relatório. Decido. O pedido se acha 

devidamente instruído e, em se tratando de revel, deve ser aplicada a 

regra do art. 344 do Código de Processo Civil, impondo-se a procedência 

da ação bem como possibilita o abreviamento de rito com julgamento 

antecipado do mérito nos moldes do artigo 355, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Em análise dos autos, constato que o demandante 

comprovou que firmou com o demandado contrato de empréstimo com 

alienação fiduciária. Aliado a isso, o demandante também comprovou que 

o demandado não pagou o débito, o que autoriza a procedência do pedido 

inicial. Posto isso, sem maiores delongas, e pelo mais que nos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido com o fim de: - Consolidar a posse 

e propriedade plena do veículo em favor do demandante, com fundamento 

no § 1º do artigo 3º do Decreto-lei 911/69; Fica facultada a venda pelo 

Autor do bem objeto da alienação fiduciária, na forma do art. 3º, § 5º, do 

Decreto-Lei nº 911/69, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do 
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Decreto-Lei acima citado. - Extinguir o processo, com resolução de mérito, 

o que faço com fulcro assente no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno o demandado ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em 

10% do valor atualizado da causa, conforme determina o inciso § 2º do 

artigo 85 do Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, dê-se baixa 

nos registros cartorários, e, não sendo apresentado qualquer 

requerimento, arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo. P. R. I. 

C. Cuiabá, 28 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013315-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO BARTOLOMEU BARROSO FELIX (REU)

ARLETE APARECIDA MARCALO (REU)

S. B. B. FELIX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013315-11.2019.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: S. 

B. B. FELIX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, ARLETE APARECIDA 

MARCALO, SEBASTIAO BARTOLOMEU BARROSO FELIX Vistos etc. A 

falta de interesse da parte é notória. Foi intimada, mas não houve o 

atendimento da conclamação para se manifestar promovendo o 

andamento com sucesso do processo. Assim sendo, comprovada a 

desídia informada, julgo extinto o presente processo sem apreciação do 

mérito, o que faço com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil. 

Havendo custas e despesas processuais, pela parte Autora. Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cuiabá, 27 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034157-80.2017.8.11.0041

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:

CELIA MARIA DA SILVA WAGNER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1034157-80.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: CELIA MARIA DA SILVA WAGNER 

Vistos etc. A parte Autora deixou de atender a determinação para 

promover o regular andamento processual do feito, quando intimada. 

Promovida intimação pessoal por carta, cujo “AR” foi juntado no ID 

27328488, para que promovesse o andamento do processo, inclusive com 

a advertência da potencial extinção e arquivamento, mas permaneceu 

inerte. É o relatório. Decido. A falta de interesse do autor é notória. 

Diligenciou-se com êxito sua intimação via DJE e pessoal, mas não houve 

o atendimento da conclamação a promover o andamento do processo, 

mesmo constando expressamente nas intimações a advertência de que 

seu silêncio poderia culminar na extinção e arquivamento do processo. 

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte Autora, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, do Código de Processo Civil. Havendo custas e despesas 

processuais, pela parte Autora. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos independentemente de nova determinação. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cuiabá, 27 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022647-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALBER VITORINO DA SILVA (EXECUTADO)

LAIS RIBAS SILES (EXECUTADO)

EL CONDOR INDUSTRIA E COMERCIO E CONTROLE TECNOLOGICO LTDA - 

ME (EXECUTADO)

MARIA CELIA RIBAS SILES (EXECUTADO)

RODRIGO RIBAS SILES (EXECUTADO)

RAMON SILES ALVARADO (EXECUTADO)

KAROLINE AUGUSTA RAMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022647-07.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: EL CONDOR INDUSTRIA E COMERCIO E CONTROLE 

TECNOLOGICO LTDA - ME, ALBER VITORINO DA SILVA, LAIS RIBAS 

SILES, RAMON SILES ALVARADO, MARIA CELIA RIBAS SILES, RODRIGO 

RIBAS SILES, KAROLINE AUGUSTA RAMOS Vistos Conforme se 

depreende dos autos, a parte Requerente, pugnou pela desistência da 

ação e consequente extinção do presente feito. Não há informações de 

que o requerido tenha sido citado, bem como não há contestação juntada 

aos autos. Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos a desistência da ação formulada (ID 30703738), fazendo-o por 

sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e 

demais despesas processuais pela parte desistente. Em havendo nos 

autos qualquer tipo de restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, cabe ao Credor promover a baixa de eventuais 

negativações ou averbações. Caso a respectiva restrição tenha sido 

realizada pelo Juízo, desde já determino as providências necessárias para 

a sua exclusão. Certifique-se o transito em julgado oportunamente e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. 

Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003271-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO ANTONIO DA SILVA LUCAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO ANTONIO DA SILVA LUCAS OAB - MT25795/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1003271-93.2020.8.11.0041 REQUERENTE: EVALDO ANTONIO 

DA SILVA LUCAS REQUERIDO: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL Vistos etc. 

A parte autora propõe ação contra a Caixa Econômica Federal, empresa 

pública federal, o que atrai o interesse da União. A competência correta, 

portanto, para direcionar a ação é para a justiça federal. Diante do 

exposto, indefiro a inicial e julgo EXTINTO o feito. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, 

arquive-se. P. R. I. C. Cuiabá, 28 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014361-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

W. PEREIRA CONTABILIDADE - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NIWMAR SERPA OAB - MT19703-O (ADVOGADO(A))

MAGNO JOSE DA SILVA OAB - MT19135-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1014361-40.2016.8.11.0041 AUTOR(A): SICREDI CENTRO 

NORTE REU: W. PEREIRA CONTABILIDADE - ME Vistos. SICREDI CENTRO 

NORTE pessoa jurídica de direito privado, ajuizou a presente Ação 

Monitória em desfavor de W. PEREIRA CONTABILIDADE - ME, partes 

devidamente qualificadas e representadas nos autos. Alega o Autor que é 

credor do Requerido por força de “Cédula de Crédito Bancário – Cheque 

Empresarial nº 52110 - C/C 22530-4” firmada em 12/04/2010, por meio da 

qual a cooperativa autora concedeu ao requerido um limite, um crédito no 

valor de R$ 1.000,00 ( um mil reais ), para pagamento através de uma 

única parcela, com vencimento em 11/07/2010, com a possibilidade de 

renovações automáticas, acrescida dos encargos livremente pactuados, 

bem como crédito a título de adiantamento ao depositante, no valor de R$ 

6.343,60 (seis mil, trezentos e quarenta e três reais e sessenta centavos). 

Porém, porém o devedor não cumpriu com sua obrigação restando 

inadimplente, perfazendo um crédito corrigido no valor de R$ 23.388,13 

(vinte e três mil, trezentos e oitenta e oito reais e treze centavos). Diante 

do exposto, requer a citação para efetuar o pagamento da importância 

atualizada no prazo legal ou oferecer embargos. Anexou documentos com 

a inicial inerentes ao feito. Em decisão interlocutória (ID 1873838), foi 

determinada à citação para pagamento no prazo legal ou oferecimento de 

embargos. Devidamente citado o Requerido W. PEREIRA CONTABILIDADE 

– ME ofertou Embargos Monitórios (ID 16843765) arguindo preliminarmente 

a prescrição do título executivo, a ocasionar a inadmissibilidade da ação 

monitória. No mérito, alegou a abusividade do juros moratórios e multa, e 

por fim, requereu que seja condenado o Autor ao pagamento das custas 

processuais e honorários sucumbenciais. O Autor impugnou os embargos 

monitórios (ID 20172477), combatendo pontualmente os argumentos 

defensivos e requerendo a sua rejeição. Em apertada síntese, é o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A matéria sub judice envolve questão 

unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com 

supedâneo art. 355, I, do CPC, posto que desnecessária a produção de 

provas. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, nos ensina: 

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder” (STJ-4ª Turma, 

REsp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo). Da prejudicial de prescrição 

A parte Embargante aduziu preliminarmente que o contrato “Cédula de 

Crédito Bancário – Cheque Empresarial nº 52110 - C/C 22530-4” fora 

firmado em 12/04/2010 com vencimento em 11/07/2010, de modo que na 

data do ajuizamento da presente ação monitória em 25/08/2016, já haveria 

transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para cobrança das 

dívidas líquidas constantes no referido instrumento particular. Inicialmente 

convém ressaltar que o artigo 206, § 5º, I do Código Civil dispõe que: 

“Prescreve: [...] § 5° Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de 

dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; ” Não 

obstante, verifico que a cláusula 3 do contrato em comento previa 

renovação automática do negócio, de modo que não há que se falar em 

prescrição. Salienta-se que o devedor praticou atos que implicavam 

manutenção do ajuste, ocasionado sua renovação contínua. O termo inicial 

para contagem do prazo prescricional, portanto, seria a data da última 

movimentação financeira provada nos autos, o que teria ocorrido em 

fevereiro de 2015. Como o prazo de prescrição, no caso, é de cinco anos, 

propositura da ação em 2016 afasta qualquer alegação de ocorrência 

desse fator de extinção da demanda. A propósito colacionado o seguinte 

julgado: “AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO DE 

GIRO RÁPIDO EMPRESARIAL. CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. CARENCIA DE AÇÃO. 

PREJUDICIAIS AFASTADAS. FIADOR. LEGITIMIDADE. TAXA DE JUROS. 

CAPITALIZAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANENCIA. ENCARGOS LEGAIS E 

CONTRATADOS. INCIDENCIA. Não se pode afirmar a ilegitimidade passiva 

do fiador, como devedor em ação monitória, quando a fiança ainda 

prevalece. Não transcorrido o prazo prescricional quinquenal desde o 

último movimento da conta bancária mantida pelo devedor, até o 

ajuizamento da ação monitória, não se pode reconhecer a prescrição. A 

posição dominante é que as instituições financeiras não estão sujeitas às 

taxas de juros previstas no Decreto nº. 22.626/33, mas àquelas fixadas 

pelo Conselho Monetário Nacional, a teor do disposto no art. 4º, VI e IX, da 

Lei nº. 4.595/64. "O contrato de adesão é um contrato normal, não é nulo 

por ser de adesão e nem perde sua obrigatoriedade só por isso, havendo 

a aceitação expressa das cláusulas e condições nele inseridas. A 

vontade de quem adere não é suprimida e, sim, direcionada, no sentido de 

aderir ou não ao ajuste." (TJ-MG - AC: 10205120007294001 MG, Relator: 

Alberto Henrique, Data de Julgamento: 07/08/2014, Câmaras Cíveis / 13ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2014) – grifei. Destarte, rejeito 

a prejudicial suscitada. Dos Encargos Moratórios Quanto a multa de 2% se 

observa que se encontra dentro do parâmetro legal, portanto, não há que 

falar em abusividade por parte da Instituição Financeira. Em suma, a 

situação processual configurada nos autos não permite reconhecer a 

existência de abusividade nos encargos exigidos no período da 

normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), nem mesmo 

quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos 

inerentes ao período de inadimplência contratual. Por fim, no que concerne 

a tese de ilegalidade da cumulação de juros remuneratórios e moratórios 

no período de anormalidade, também não merece acolhida, consoante já 

elucidara a jurisprudência, senão vejamos: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA. 

PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS E 

MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. SÚMULA N. 472/STJ. PAGAMENTO. REGRA 

DE IMPUTAÇÃO. ART. 354 DO CC/2002. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 

INCOMPETÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão, proferida em 

embargos à execução, que define o período de incidência dos juros 

remuneratórios e moratórios faz coisa julgada, não podendo ser objeto de 

posterior rediscussão. (...) 3. Na linha da jurisprudência do STJ, é possível 

a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, especificamente no 

período de inadimplência, sendo vedada, somente, a cobrança cumulativa 

de comissão de permanência com os demais encargos contratuais 

(Súmula n. 472/STJ). 4. "Havendo capital e juros, o pagamento 

imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no capital, salvo 

estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por conta do 

capital" (art. 354 do CC/2002). 5. Não cabe ao STJ o exame de suposta 

ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da 

competência do STF (art.102, III, da CF). 6. Agravo regimental improvido.” 

(AgRg no REsp 1460962/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

Quarta Turma, julgado 11/10/2016, DJe 17/10/2016). (grifamos). Ademais, 

as planilhas ( ID 1866450 e 1866453) demonstram a evolução da dívida, 

sobre o saldo devedor inadimplido foram computados correção monetária 

pelos índices do INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% sobre o 

total da dívida. Assim a irresignação do Embargante não causa 

repercussão, ao depois reclamam, mas não contesta a dívida, não nega e 

não aponta nenhum vício, capaz de obstar a execução, além de que os 

encargos contestados tem previsão legal e não são abusivos. Por tal 

motivo improcede o pedido. In casu, o Autor carreou o contrato avençado 

(ID 1866439), com o demonstrativo indicativo do débito (ID1866450 e 

1866453), acompanhado de extratos de movimentação bancária (ID 

1866455), nos quais demonstram e se encontram registrados os encargos 

que incidiram sobre os créditos disponibilizados ao Requerido. Insta 

salientar que o contrato de cédula de crédito bancário e respectivo 

demonstrativo de débito são documentos hábeis a lastrear a ação 

monitória. Nesse sentido, é assente a jurisprudência pátria: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO - PROVA ESCRITA - DEMONSTRATIVO DE DÉBITO 

-DETALHAMENTO - DOCUMENTO INÁBIL A EMBASAR O FEITO 

MONITÓRIO - CASSAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. PERÍCIA 

TÉCNICA - NECESSIDADE - LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO - 

ART. 130 DO CPC. Não se extingue a ação monitória apenas pelo fato de o 

credor ajuizá-la com base em um título executivo extrajudicial, haja vista 

que em tal sede será garantido ao devedor o direito à ampla defesa e ao 

contraditório.Constitui prova escrita, pressuposto essencial à instrução de 

ação monitória, a cédula de crédito bancário devidamente acompanhada 

do demonstrativo de débito, elaborado de forma clara e detalhada, de 

modo a demonstrar, de pronto, a liquidez e certeza processual da 

pretensão autoral [...] (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1.0024.08.150092-8/001, RELATOR: EXMO. SR. DES. LUCIANO PINTO, J. 

04/02/2010) Da idoneidade dessa prova escrita, que contém elementos 

que informam com exatidão os contornos da relação obrigacional e sua 
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dimensão econômica, ressai a sua aptidão para dar amparo ao exercício 

da ação monitoria e, em conseqüência, à formação do título judicial. Por 

outro giro, todos os valores foram disponibilizados em proveito da 

Embargante. Sendo assim, não se vislumbra necessidade de maiores 

lucubrações a resolução da demanda, tendo em vista que: “A ação 

monitória tem a natureza de processo cognitivo e a finalidade de agilizar a 

prestação jurisdicional, sendo facultada a sua utilização, em nosso 

sistema, ao credor que possuir prova escrita do débito, sem força de título 

executivo, nos termos do art. 1.102ª, CPC” (RSTJ 120/393: 4ª Turma). 

Neste sentido, o magistério de ERNANE FIDELIS: “O documento escrito 

mais comum do título monitório é o que vem assinado pelo próprio devedor, 

não importa qual seja a forma, a exemplo dos contratos, das declarações 

unilaterais com informação ou não da causa da obrigação, das missivas 

ou dos meros bilhetes. A lei e, às vezes, o próprio teor das disposições 

contratuais faz presumir que certas formas escritas, embora não 

contendo assinatura do devedor, revelem certeza e liquidez processuais 

da obrigação. A duplicata mercantil sem aceite só tem executividade 

quando há prova do contrato e do recebimento da mercadoria, mas, na 

pressuposição de que ela nunca se expede sem que haja negócio 

comercial, sua emissão faz considerar-se a existência da dívida em dado 

momento, embora falte ao título à executividade”. (Novos Perfis do 

Processo Civil Brasileiro, pág. 41, ed. 1996). Portanto, dispõe o artigo 700, 

do Código de Processo Civil que "a ação monitória pode ser proposta por 

aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título 

executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I – o pagamento de 

quantia em dinheiro;...", concluindo-se daí que constitui pressuposto do 

pedido monitório a presença de prova escrita, sem eficácia de título 

executivo, em que contenha valor certo e determinado. Assim, o 

inadimplemento da obrigação é patente e não encontra qualquer 

justificativa sustentável, estando firmemente amparada no farto contributo 

documental apresentada pelo Requerente, preenchendo os requisitos do 

art. 700, sendo de rigor a procedência do pleito monitório. De toda sorte, 

houve o crédito financeiro pelo Autor em benefício do 

Requerido/Embargante, o contrato que subsidia a pretensão monitória, 

conquanto não seja cabível e adequada a discussão da chamada “causa 

debendi”, teve sua origem devidamente comprovada e atrelada a fatos 

históricos concretos, constituindo, portanto, título hábil à propositura da 

monitória, devendo a Requerida satisfazer o débito oriundo do contrato 

pactuado nos termos nele expresso como sendo o real e devido valor 

financeiro da dívida. Com essas considerações, reconheço a regularidade 

da cobrança da dívida discriminada na exordial, sobre cujo valor deverá 

incidir correção monetária, a partir da atualização encartada nos autos, e 

juros de mora a partir da citação. Posto isso, e pelo mais que nos autos 

consta, JULGO IMPROCEDENTES os Embargos Monitórios, e, por 

consequência, converto em título executivo judicial o valor do débito 

pleiteado de R$ 23.388,13 (vinte e três mil, trezentos e oitenta e oito reais 

e treze centavos), sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices 

do INPC, a partir da atualização da dívida encartada nos autos, e juros de 

mora de 1% ao mês, sem capitalização, a partir da citação. CONDENO o 

Requerido/Embargante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atribuído a causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC. 

Prossiga-se a presente ação, em forma de feito executivo (§ 8º. do art. 

702, do CPC). Tendo em vista que a sentença foi proferida de forma 

ilíquida, após o trânsito em julgado, deverá o credor, no prazo de 15 

(quinze) dias, promover a liquidação de sentença por cálculo, 

apresentando planilha demonstrativa de seu crédito conforme disposto 

nesta sentença, ex vi dos arts. 523, caput, e 798, I, alíneas “a” e “b”, todos 

do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de 

março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031958-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIA FERNANDES DA SILVA PEDREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-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))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1031958-51.2018.8.11.0041 AUTOR(A): GRACIA FERNANDES 

DA SILVA PEDREIRA REU: BANCO BMG S.A Vistos. GRACIA FERNANDES 

DA SILVA PEDREIRA propôs a presente Ação Revisional de Contrato 

Bancário c/c Danos Materiais e Morais em face de BANCO BMG S/A, em 

que fora determinada a emenda a inicial para que a Autora discrimine e 

quantifique o valor do débito que pretende controverter (ID 15613807), sob 

pena de extinção. Contudo, deixou de atender as determinações, 

conforme relato em certidão (ID 21570513). É o breve relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O Autor ajuizou a presente ação ordinária de 

natureza tipicamente revisional de contrato. Conforme se verifica, para 

análise do pleito, fora determinada a emenda à inicial, sob pena de 

extinção para que a Autora discrimine e quantifique o valor do débito que 

pretende controverter, especificando os juros que entende abusivo. 

Entretanto, manteve-se inerte. Pois bem. O Código de Processo Civil 

estabelece em seu artigo 320, § 2º que “nas ações que tenham por objeto 

a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de 

alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na 

petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.” 

Portanto, o não atendimento do Autor à emenda á inicial, sua inépcia é 

clarividente neste caso, devendo ser declarada eis que resta impossível a 

verificação do direito perquirido nos autos, ante a ausência da 

discriminação das obrigações contratuais que pretende controverter, bem 

como do seu respectivo valor. Ademais, a inépcia da inicial, em razão de 

não ter sido atendida a determinação de emenda no prazo legal, acarreta, 

por consequência, a extinção da ação sem exame de mérito, 

independentemente de prévia intimação pessoal da parte. Outro não é o 

posicionamento consolidado pela jurisprudência, a exemplo do seguinte 

ementário: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

ANULABILIDADE PARCIAL DE NEGÓCIO JURÍDICO – EMENDA À INICIAL – 

INTIMAÇÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INCICIAL – NÃO ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA – DENECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO DO 

BANCO DESPROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM 

VALOR INSIGNIFICANTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – RECURSO 

DO SÉRGIO DRESSLER BUSS PARCIALMENTE PROVIDO. Mostra-se 

desnecessária a intimação pessoal prévia à extinção do processo, tende 

em vista que fundamentado no artigo 267, inciso I, e 284 parágrafo único, 

do Código de Processo Civil. Consigne-se que a providência somente é 

necessária na hipótese dos incisos II e III do artigo 267, não quando a 

extinção pelo inciso I e pelo artigo 284. Se os honorários advocatícios 

foram fixados em valor irrisório, há que se determinar sua majoração, sob 

pena de aviltamento da advocacia, devendo-se os critérios estabelecidos 

no parágrafo 3º do art. 20 do CPC. (Ap. 104468/2016, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, 

Publicado no DJE 28/11/2016). Acerca do assunto, diz o eminente jurista 

NELSON NERY JUNIOR, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 

3ª Ed., Ed., RT, às fls. 568: “Havendo o juiz dado oportunidade ao autor 

para emendar a inicial e, depois disso ainda persistir o vicio, deverá 

indeferir a exordial, sem determinar a citação do réu”. Insta ressaltar que 

fora tomado o devido cuidado de que a convocação se desse na forma da 

Lei, consoante de previsão contida do Diploma de Ritos, e igualmente não 

atendidos os chamados. Assim, é direito e dever do Magistrado em 

conhecer da inexistência dos pressupostos processuais, em qualquer 

fase, desde que a demanda ainda não tenha sido julgada. No entanto, 

vê-se que a peticionante negligenciou à determinação, deixando 

transcorrer in albis o prazo para cumprir a determinação. Nestes termos, 

JULGO EXTINTO presente processo sem julgamento do mérito, nos termos 

do art. 330, § 2º, c/c artigo 485, I, ambos do CPC. Após o transito em 

julgado, arquivem-se em definitivo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 28 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019427-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELMA LEITE DE ARRUDA SILVA (REU)

JULIO BATISTA DA SILVA - ME (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1019427-64.2017.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

SA REU: JULIO BATISTA DA SILVA - ME, JOELMA LEITE DE ARRUDA 

SILVA Vistos etc. Trata-se de ação monitória ajuizada por BANCO DO 

BRASIL S.A., devidamente qualificado, em desfavor de JULIO BATISTA DA 

SILVA – ME e JOELMA LEITE DE ARRUDA SILVA, também qualificados, 

alegando ser credor da quantia de R$ 155.769,38 (cento e cinquenta e 

cinco mil setecentos e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos). 

Regularmente citadas as partes requeridas (ID 17539519), as mesmas 

deixaram transcorrer o prazo assinalado sem apresentar defesa, 

conforme certificado nos autos(ID 20228133). Vieram-me conclusos os 

autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a 

presente de Ação Monitória, visando o recebimento de valor consignado 

na inicial. Roga pela procedência da ação, para ser convertido o mandado 

inicial em execução. O processo encontra-se maduro para receber 

decisão, dispensando produção de outras provas, cabendo julgamento 

antecipado na lide, nos termos do artigo 355-II c.c. artigos 700 e seguintes 

do Código de Processo Civil. Não resta dúvida que na presente ação está 

se discutindo o direito do autor em receber a importância consignada na 

inicial, admitindo que a dívida não se tem título líquido e certo, para 

propositura da execução. Razão pela qual, veio garantir seu direito 

através da presente Ação Monitória. A parte requerida fora citada e 

deixou transcorrer o prazo assinalado, sem pagar o débito ou apresentar 

Embargos, consoante certificado nos autos. Razão pela qual, decreto-lhe 

a revelia, aplicando seus efeitos. A inércia do requerido demonstra não ter 

qualquer interesse no desfecho da demanda, pois apesar de citadas, 

deixaram escoar o prazo sem nada manifestar. Reputam-se como 

verdadeiros os fatos elencados na inicial, tendo aplicabilidade o que 

dispõe o artigo 344 c.c. artigos 700 e seguintes do mesmo Diploma Legal e 

estes acarretam as consequências jurídicas ali apontadas. Pois bem, não 

se vislumbra necessidade de maiores lucubrações a resolução da 

demanda, tendo em vista que: “A ação monitória tem a natureza de 

processo cognitivo e a finalidade de agilizar a prestação jurisdicional, 

sendo facultada a sua utilização, em nosso sistema, ao credor que 

possuir prova escrita do débito, sem força de título executivo, nos termos 

do art. 1.102ª, CPC” (RSTJ 120/393: 4ª Turma). Nesta trilha, dispõe o artigo 

700, e incisos, do Código de Processo Civil que "a ação monitória compete 

a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título 

executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou 

de determinado bem móvel", concluindo-se daí que constitui pressuposto 

do pedido monitório a presença de prova escrita, sem eficácia de título 

executivo, em que contenha valor certo e determinado. Inobstante a 

abstração da contumácia do requerido cumpre ressaltar que a prova 

documental encerra a demonstração satisfatória e inequívoca dos 

requisitos que justificam o acolhimento do pedido, e diante de tais 

documentos, tenho como indiscutível a existência da relação jurídica entre 

as partes e o inadimplemento do Requerido, sendo consequentemente 

procedente o pleito autoral. Processualmente, realizou o Autor o que lhe 

competia, ajuizou sua pretensão, instruindo-a e postulou a citação do Réu. 

Este, advertido das consequências da falta de defesa, assumiu o risco e 

nada arguiu em seu favor, referendando com isso, nos moldes da lei 

processual (CPC – art. 344), a veracidade dos fatos contra si articulados, 

até porque, não questionou o débito anunciado na inicial. O inadimplemento 

das obrigações contida no contrato não encontra qualquer justificativa, e 

está firmemente amparada no farto contributo documental apresentado 

pela parte Autora junto com a peça inicial, por outro lado, instaurado o 

processo, e citada a devedora, esta não formulou qualquer objeção aos 

termos do pedido, nem exercitou a faculdade prevista no art. 702, do CPC, 

rendendo oportunidade, portanto, ao julgamento confirmatório do mérito, e, 

consequentemente, à constituição do título executivo. Com essas 

considerações, reconheço a regularidade da cobrança da dívida 

discriminada na inicial, sobre cujo valor deverá incidir correção monetária 

a partir do vencimento do título e juros de mora a partir da citação. Diante 

do exposto e considerando o que mais dos autos consta JULGO 

PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, em todos seus termos, com 

fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 e artigos 700 e 

seguintes do Código de Processo Civil, Constituo de pleno direito em título 

executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de 

Execução, tendo a dívida no valor de R$155.769,38 (cento e cinquenta e 

cinco mil setecentos e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos), 

devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados 

pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, 

Capítulos II e IV do CPC. Condeno as partes requeridas nas custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitro 

em 10%(dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da ação. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo. 

Após, nada sendo requerido, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de 

março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016151-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT17300-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONILDO ANDRADE DOS SANTOS (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 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES 

TJMT 247 e 249, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021090-48.2017.8.11.0041

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:

ALISON LUIZ WOLFF (REU)

TRILHA BRAVO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA (REU)

 

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 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES 

TJMT 247 e 249, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001203-78.2017.8.11.0041

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:

GEANE CRISTINA BARROS DOS SANTOS LOPES (REU)

GEANE CRISTINA BARROS DOS SANTOS LOPES EIRELI (REU)

SAULO TEIXEIRA LOPES (REU)

 

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 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES 

TJMT 247 e 249, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035940-10.2017.8.11.0041
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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:

EDCLEIA PEREIRA DA SILVA (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 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES 

TJMT 247 e 249, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003060-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORDINO DE BRITO FILHO (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 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES 

TJMT 247 e 249, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020126-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REPRESENTACAO COMERCIAL BARRETAO EIRELI - ME (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 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES 

TJMT 247 e 249, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003384-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO (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 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas portarias/PRES 

TJMT 247 e 249, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001561-43.2017.8.11.0041

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:

SUPERMERCADO 24 DE DEZEMBRO LTDA - ME (REU)

RODRIGO KENJI SUMIOSHI (REU)

ELIENAI ALMEIDA RODRIGUES SUMIOSHI (REU)

HORACIO SADAO SUMIOSHI (REU)

 

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 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas portarias/PRES 

TJMT 247 e 249, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016056-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIA CRISTINA LEMOS MELO (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 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas portarias/PRES 

TJMT 247 e 249, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020752-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLINDINA ALVES LUZ (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 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas portarias/PRES 

TJMT 247 e 249, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008132-30.2017.8.11.0041

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:

FRANKLIN DELBEM ALMEIDA (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 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas portarias/PRES 

TJMT 247 e 249, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022252-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE APARECIDA FIGUEIREDO FERREIRA (EXECUTADO)

JARBE WEIGHER CARVALHO DE NOVAES (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 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas portarias/PRES 

TJMT 247 e 249, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 
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art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012691-30.2017.8.11.0041

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:

LAUDIVAL DE ARRUDA DUARTE (REU)

VERA LUCIA RODRIGUES ALVES DA SILVA (REU)

MULTICOR IMPRESSOS INDUSTRIA COM E REPRESENTACOES LTDA - ME 

(REU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista tratar-se de ação Monitória, impulsiono os autos 

para intimar a parte autora para se manifestar sobre a certidão NEGATIVA 

do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, obedecida a suspensão 

de prazos imposto pelas portarias/PRES TJMT 247 e 249, providenciando a 

citação dos requeridos não citados, sob pena de extinção e arquivamento, 

nos termos do art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038497-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVAIL DA SILVA PINHO (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 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas portarias/PRES 

TJMT 247 e 249, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028345-57.2017.8.11.0041

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:

GILBERTO ALVES DE VASCONCELOS (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 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas portarias/PRES 

TJMT 247 e 249, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008696-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO BATISTA CORTEZ SAMPAIO (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 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas portarias/PRES 

TJMT 247 e 249, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009285-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA CAMARGO BOMDISPACHO (DEPRECADO)

HERBERT COSTA THOMANN (DEPRECADO)

H. THOM. COM. DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (DEPRECADO)

 

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 obedecida a suspensão de prazos 

imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247 e 249 , sobre a certidão 

NEGATIVA encartada à deprecata, sob pena de sua devolução no estado 

em que se encontra, nos termos do art. 393 da CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018279-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE DORA JUSSIANI (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 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES 

TJMT 247 e 249, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1042460-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR ALVES DE BRITO (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 obedecida a suspensão de prazos 

imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247 e 249, sobre a certidão NEGATIVA 

encartada à deprecata, sob pena de sua devolução no estado em que se 

encontra, nos termos do art. 393 da CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033237-09.2017.8.11.0041

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))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ANTONIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

BEATRIZ LIMA SANTOS 00925361232 (EXECUTADO)

BEATRIZ LIMA SANTOS (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 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES 

TJMT 247 e 249, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1009586-45.2017.8.11.0041

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)

 

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 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES 

TJMT 247 e 249, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023849-48.2018.8.11.0041

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:

COMERCIAL REFISA LTDA - ME (EXECUTADO)

REINALDO SORIANO (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 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES 

TJMT 247 e 249, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022555-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME AUGUSTO FACCENDA GUIMARAES SANTOS (REU)

 

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 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES 

TJMT 247 e 249, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035586-82.2017.8.11.0041

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:

L.O. DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP (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 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES 

TJMT 247 e 249, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018977-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON DIEGO DE OLIVEIRA (REU)

 

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 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES 

TJMT 247 e 249, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1030172-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA VALQUIRIA DOS SANTOS CRUZ (REU)

 

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 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES 

TJMT 247 e 249, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019345-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANNE CREPALDI SILVA OAB - MT17257/O-O (ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIA CAROLINE PADILHA NUNES (EXECUTADO)

RUBIA CAROLINE PADILHA NUNES - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, decorreu o prazo de citação formalizada 

nestes autos, e a parte Executada não opôs Embargos e nem comprovou 

o pagamento do débito exequendo. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos intimando a parte 

exequente para, no prazo legal obedecida a suspensão de prazos imposto 

pelas Portarias/PRES TJMT 247 e 249 , indicar bens do devedor passíveis 

de penhora

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1040429-56.2018.8.11.0041

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:

LUCIULA GONCALVES NONATO (REU)

 

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 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES 

TJMT 247 e 249, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019665-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAB - LOCACAO DE ONIBUS E VANS LTDA - ME (REQUERIDO)
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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 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES 

TJMT 247 e 249, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000107-28.2017.8.11.0041

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:

FLEXCOL INDUSTRIA DE ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

YOKO NISHIMOTO DA SILVA (EXECUTADO)

NILTON DE MORAIS SOARES (EXECUTADO)

GISELLE TAQUES DA SILVA (EXECUTADO)

CLEUDEMAR ALVES DA SILVA (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 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES 

TJMT 247 e 249, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000107-28.2017.8.11.0041

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:

FLEXCOL INDUSTRIA DE ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

YOKO NISHIMOTO DA SILVA (EXECUTADO)

NILTON DE MORAIS SOARES (EXECUTADO)

GISELLE TAQUES DA SILVA (EXECUTADO)

CLEUDEMAR ALVES DA SILVA (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 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES 

TJMT 247 e 249, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015150-34.2019.8.11.0041

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:

BRAGA AUTO CENTER 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 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES 

TJMT 247 e 249, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006408-20.2019.8.11.0041

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:

ADRIANO DA CRUZ (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 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES 

TJMT 247 e 249, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008763-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO LUIZ BRAUM (REU)

CLEONIR FRANCISCO BRAUN - ME (REU)

 

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 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES 

TJMT 247 e 249, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034119-97.2019.8.11.0041

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:

ROSELI RIBEIRO DE SOUZA (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 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES 

TJMT 247 e 249, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039489-57.2019.8.11.0041

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:

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA (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 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES 

TJMT 247 e 249, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032841-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO BRUNNO NASCENTE ARAUJO (REU)

 

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 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES 

TJMT 247 e 249, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art.485, III §1º do NCPC
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018783-53.2019.8.11.0041

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:

CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - ME (EXECUTADO)

PATRICIA HELENA AMARAL DIAS (EXECUTADO)

MARCO ANTONIO DIAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS OAB - MT3549-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 n. 

1018783-53.2019.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Defiro o pedido do 

exequente de ID 27720883. Para tanto, expeça-se mandado de avaliação 

do bem indicado pelos executados junto ao ID 24185137. Vindo o laudo, 

sobre este, manifestem-se as partes, em 5 (cinco) dias. Cumpra-se. 

A/Cuiabá, 30 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036118-85.2019.8.11.0041

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:

SERGIO SOARES CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1036118-85.2019.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Defiro o pedido de ID 

28332819, para tanto, desentranhe-se o mandado para o devido 

cumprimento, nos termos dos arts. 252 e 253 do Código de Processo Civil, 

para citação do executado Sergio Soares Campos, no endereço indicado 

na referida petição. Entretanto, indefiro o pleito do exequente de arresto 

do imóvel dado em hipoteca, pois, conforme art. 4º da Lei 5.741/71, após a 

citação do executado, se este não pagar o débito, será efetuada a 

penhora do referido imóvel dado em hipoteca. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 30 de março 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: 1020791-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FGR TRANSPORTES EIRELI - ME (EXECUTADO)

FAUSTO GUIMARAES RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO CARVALHO DIAS OAB - MT8493/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 n. 

1020791-08.2016.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Posto que já 

cumprida a decisão de ID 16954423, tramitando os Embargos à Execução 

apensos de n, 1011659-19.2019.8.11.00041, proceda-se à exclusão 

destes autos os documentos de ID 10420404, para que não ocorra tumulto 

processual. II – Apesar de deferido em decisão de ID 2661336, não foi 

realizada a devida consulta junto ao sistema Renajud, assim, intime-se o 

exequente para se manifestar sobre o resultado da consulta junto ao 

sistema Renajud, que segue anexa, em 05 (cinco) dias, dando o regular 

andamento ao feito. Cumpra-se. Intime-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 30 de março de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039026-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L A DO ESPIRITO SANTO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR MARTINS FILHO OAB - SP258340 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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. 

1039026-18.2019.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes 

as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 

(dez) dias. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 30 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014663-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESINALDO DE CARVALHO LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1014663-30.2020.8.11.0041. 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, 30 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035843-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELINO FRANCISCO DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1035843-39.2019.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes 

as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 

(dez) dias. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 30 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035020-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RISOLEIDE MARIA FERREIRA MARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOAO PAULO CARVALHO DIAS OAB - MT8493/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHEL SCAFF JUNIOR OAB - SC27944 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1035020-36.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Trata-se de 

processo sentenciado com certidão de trânsito em julgado junto ao ID 

25623644, assim proceda-se à alteração necessária na capa dos autos. II 

– Silente a parte interessada quando do retorno dos autos das Instâncias 

Superiores, conforme certidão de ID 29821152, dê-se baixa na distribuição 

e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 30 de março de 2020. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada 

em Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014642-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN NUNES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1014642-54.2020.8.11.0041. 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, 30 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045868-14.2019.8.11.0041

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 PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1045868-14.2019.8.11.0041. Vistos etc. Especifiquem as 

partes, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando-as. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 30 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049015-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEY DA SILVA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1049015-48.2019.8.11.0041. Vistos etc. Especifiquem as 

partes, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando-as. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 30 de março 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: 1005704-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794-O 

(ADVOGADO(A))

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT8093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENALDO MARCAL DE JESUS (EXECUTADO)

BENEDITA DIVINA NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1005704-07.2019.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Indefiro, por ora, 

tentativa de arresto online em contas dos executados, devendo o 

exequente providenciar a citação dos executados. Assim, intime-se o 

exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via 

imprensa, para dar o regular andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção da ação e arquivamento dos autos. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 30 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049855-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTY DE ALMEIDA COSTA (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:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-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 n. 

1049855-58.2019.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes 

as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 

(dez) dias. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 30 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012103-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON CAMPOS CONTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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CLEVERSON CAMPOS CONTO OAB - MT15055-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1012103-86.2018.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerido 

para, no prazo de 10 (dez) dias, esclarecer especificamente como 

realizou o pagamento das parcelas 16 e 17 do contrato, com vencimento 

em 18/12/2017 e 18/01/2018, respectivamente e qual a data de 

pagamento, considerando que a ação foi ajuizada em 07/05/2018, 

questionando a parcela indicada na notificação de Id 13058036, pág. 02, 

com vencimento em 18/01/2018. Com efeito, justifica-se que devidamente 

intimado para prestar os esclarecimentos, o requerido apenas acostou 

extrato de débito emitido pelo banco, mas sem esclarecer a forma como 

procedeu ao pagamento. Bem ainda, intime-se o requerido para, no mesmo 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a petição do banco 

apresentada no Id 26645139. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 30 de março 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: 1000084-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE BARDAIO (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 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES 

TJMT 247 e 249, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000084-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE BARDAIO (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 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES 

TJMT 247 e 249, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018277-48.2017.8.11.0041

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:

ARGENTINO BENEDITO DE MELO (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 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES 

TJMT 247 e 249, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014975-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON NUNES WELTER - 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 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES 

TJMT 247 e 249, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019058-70.2017.8.11.0041

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:

M. M. PEREIRA COMERCIO E MANUTENCAO DE BALANCAS - ME 

(EXECUTADO)

MARCELO MAIA PEREIRA (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 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES 

TJMT 247 e 249, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017540-45.2017.8.11.0041

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:

IVONI CARNEIRO DE MORAIS JUNIOR (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 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES 

TJMT 247 e 249, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art.485, III §1º do NCPC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014369-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR RODRIGUES FARIA JUNIOR (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: 1014369-75.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Compulsando os autos verifico que a notificação de Id 30774007 - pág. 1 

apresentada junto à exordial não foi entregue, tendo constado o motivo 

“ausente”. Ademais, verifico que o endereço postado na notificação de Id 

30774007 - pág. 1 é diverso do endereço constante na inicial de Id 

30774001 - pág. 1 e no contrato de Id 30774006. Assim, não é válida a 

referida notificação, não restando comprovada a mora do requerido. A 
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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, 27 de 

março 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: 1028463-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SOARES SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1028463-62.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – 

Compulsando detidamente os autos, constato que não foram distribuídos 

os autos por dependência a qualquer processo, a MMa. Juíza da 2ª Vara 

Especializada de Direito Bancário determinou sua redistribuição por 

conexão aos autos de n. 14691-25.2014 (Código 876846) – ID 21300724 – 

Pág. 3. Entretanto, se houvesse conexão, seria com a ação que tramitou 

perante a 8ª Vara Cível, de n. 268-60.2014 (Código 858298) – ID 21300724 

– Pág. 2. Ressalto que, caso não entendesse pela competência quanto à 

matéria ou quanto à dependência ou conexão dos autos, este juízo 

suscitaria conflito negativo de competência. Porém, as causas não 

possuem a mesma causa de pedir, logo, não há conexão/dependência 

entre os feitos, exaurindo a competência deste juízo, concluindo que não 

há razão dos presentes autos serem distribuídos para esta vara. II – 

Ainda, 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 obrigação de fazer com pedido de indenização por 

danos morais com tutela antecipada proposta por Marcio Soares Silva em 

face de Banco Bradesco Financiamentos 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 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 

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 
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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 desapensados e 

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, 30 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009185-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WGLEICE SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1009185-12.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Intime-se 

a executada, pessoalmente (via postal com AR), no endereço da exordial, 

para regularizar a representação processual, diante da manifestação de 

seu patrono de ID 27218396, no prazo de 15 (quinze) dias. II – Após, 

certifique-se o necessário e, conforme decisão de ID 26291672, 

aguarde-se na Secretaria o decurso do mencionado prazo. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 30 de 

março 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: 1014443-32.2020.8.11.0041

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:

CAUE MAGNO ARAUJO E 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: 1014443-32.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Compulsando os autos verifico que a notificação de Id 30784109, 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, 30 de 

março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029925-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ULISSES DE MERQUIADES CALHAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1029925-25.2017.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Considerando o momento atual que a sociedade enfrenta, qual seja, a 

pandemia provocada pelo COVID – 19 (Novo Coronavírus), o impacto 

ocasionado na economia mundial, bem como, levando-se em conta que os 

prazos processuais foram suspensos pela Portaria – Conjunta de n. 247, 

emitida pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, datada de 16/03/2020, 

indefiro, por ora, o pedido de penhora online de valores em contas 

bancárias, de propriedade dos executados, junto ao sistema Bacenjud, 

vindo à petição de Id 26038125. Determino ao banco exequente que 

proceda à tentativa de satisfação do crédito através de outras buscas de 

bens possíveis existentes no ordenamento jurídico. Após o retorno dos 

prazos processuais, retornem-me os autos em conclusão para análise do 

pedido de penhora online, constante da petição de Id 26038125. Intime-se. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 30 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031765-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELLE VIEIRA HEY (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1031765-70.2017.8.11.0041. Vistos etc. 

Compulsando os autos vejo que as partes firmaram acordo, devidamente 

acostado junto ao Id nº 26489624, indicando que o ajuste será pago em 72 

parcelas mensais. Observa-se, que as partes pedem a homologação do 

acordo e, ao mesmo tempo, a suspensão do processo até que se dê 

integral cumprimento do ajuste. No entanto, verifica-se a existência de 

incompatibilidades entre os pedidos de homologação com base no artigo 

487 e o pedido de suspensão do processo, uma vez que as causas 

contidas no artigo 487 do CPC, por si só, já são causas extintivas, na 

medida em que o mencionado artigo refere-se à resolução do mérito. 

Desta feita, defiro apenas o pedido de suspensão da ação, conforme 

requerido na petição de Id nº 26489624 - pág. 4. Suspendo o feito até 

26/11/2025, data para pagamento da última parcela do acordo. Decorrido o 

prazo, portanto, em novembro/2025, intimem-se as partes para informar 

quanto ao cumprimento integral do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 30 de março de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1020894-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA BUENO FANAIA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1020894-44.2018.8.11.0041. Vistos etc. Milena Bueno Fanaia 

Pereira devidamente qualificada e representada ajuizou os presentes 

embargos à execução em desfavor do Banco do Brasil S/A, igualmente 

qualificado e representado, com as alegações e fundamentos que 

seguem. Explicou a embargante que versa a ação inaugural de ação de 

e x e c u ç ã o  d e  t í t u l o  e x t r a j u d i c i a l  a p e n s a  ( F e i t o  n º 

1031493-76.2017.8.11.0041). Aduziu que a execução movida pelo banco 

em face de Imppacto Produtos e Serviços Ltda, Salomão Neves Botelho e 

em face dela requerente, alegou o banco ser credor dos executados, no 

valor de R$ 310.773,30 (trezentos e dez mil setecentos e setenta e três 

reais e trinta centavos), à título de contrato de abertura de crédito, nº 

237.305.775. Argumentou que foi fiadora no contrato, todavia, existiu 

cobrança abusiva, questionando os encargos moratórios incidentes no 

contrato. Aduziu a inexigibilidade do título, argumentando a ausência dos 

pressupostos executivos, alegando que o contrato de abertura de crédito 

não pode ser considerado título executivo. Postulou pela realização de 

perícia contábil. Ao final, pediu pela extinção da execução apensa, 

pugnando pela procedência da ação, bem como a condenação do banco 

embargado nos consectários da sucumbência. Com a inicial vieram 

documentos. Pela decisão contida no Id 18495424 deferiu o Juízo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, bem como, recebeu os 

embargos sem efeito suspensivo, determinando a citação do banco para 

impugnar. Devidamente intimado o banco apresentou impugnação aos 

embargos, Id 19061180. Em seus argumentos alegou preliminarmente a 

inépcia da inicial. Adentrando ao mérito alegou a liquidez do título, a 

impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a 

desnecessidade de revisão contratual, refutando os argumentos da 

exordial, pedindo pela improcedência dos embargos. Intimadas as partes a 

especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, decisão de Id 

26283667, ambos manifestaram pelo julgamento antecipado da ação. 

Vieram-me os autos conclusos para julgamento. É o relatório. Fundamento 

e Decido. Destaco que as questões postas em debate nos presentes 

embargos, por se situarem apenas no âmbito do direito, não estão a exigir 

a dilação probatória, encontrando-se suficientemente demonstrada com a 

documentação vertida para os autos, justificando o seu julgamento no 

estado em que se encontra, consoante permissivo contido no inciso III do 

artigo 920 do Código de Processo Civil. Explicou a embargante que versa a 

ação inaugural de ação de execução de título extrajudicial apensa (Feito 

nº 1031493-76.2017.8.11.0041). Aduziu que a execução movida pelo 

banco em face de Imppacto Produtos e Serviços Ltda, Salomão Neves 

Botelho e em face dela requerente, alegou o banco ser credor dos 

executados, no valor de R$ 310.773,30 (trezentos e dez mil setecentos e 

setenta e três reais e trinta centavos), à título de contrato de abertura de 

crédito, nº 237.305.775. Aduziu a inexequibilidade do título. Pediu pela 

extinção da execução, por ausência de título executivo extrajudicial. Pela 

decisão contida no Id 18495424 deferiu o Juízo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, bem como, recebeu os embargos sem efeito 

suspensivo, determinando a citação do banco para impugnar. 

Devidamente intimado o banco apresentou impugnação aos embargos, Id 

19061180. Em seus argumentos alegou preliminarmente a inépcia da inicial. 

- Da preliminar de inépcia da inicial Apesar dos substanciosos argumentos 

expendidos pelo banco embargado, tenho que não merece prosperar. 

Entendo que tendo os embargantes questionado diversas cláusulas do 

contrato, necessário verificar realmente a abusividade de tais cláusulas, 

para depois, se for o caso, apurar em perícia o valor devido, possibilitando 

o depósito por parte dos embargantes. Ademais, entendo presente o 

interesse processual, porquanto a medida judicial requerida atende ao 

binômio - necessidade-utilidade. Com efeito, entendo que é perfeitamente 

possível o pedido de revisão do contrato, na medida em que a parte se vê 

diante da necessidade de recorrer ao poder judicante na busca de 

proteção a um direito seu pretensamente violado, utilizando para isso do 

procedimento processual adequado, não havendo assim porque falar em 

carência da ação, por inépcia da inicial. Logo, não se evidencia a alegada 

carência de ação, por ausência de interesse processual, porquanto a 

medida judicial requerida atende ao binômio - necessidade-utilidade. Deste 

modo, entendo possível realizar a revisão do contrato, considerando os 

documentos acostados pelo requerente junto à exordial. Assim, rejeito a 

preliminar arguida. - Da prova pericial postulada Deveras, é desnecessária 

a prova pericial contábil pleiteada pela embargante, para fins de 

comprovação e aferição da quantia cobrada indevidamente nas cláusulas 

abusivas questionadas. Com efeito, questiona a embargante não o valor 

do débito cobrado, mas tão somente a inexequibilidade da nota de crédito 

comercial, alegando não ter força executiva, por supostamente ser título 

ilíquido. Portanto, não adentrando no mérito dos valores cobrados, 

desnecessária a apuração destes em sede de perícia contábil. Ademais, a 

perícia solicitada seria inútil nesta fase processual, à medida que mesmo 

que questionasse a abusividade das cláusulas do contrato, os cálculos 

deverão ser refeitos na fase de liquidação da sentença. Assim, indefiro a 

perícia contábil postulada. DO PEDIDO DE REVISÃO Questionou o 

embargante os encargos moratórios, aduzindo a suposta incidência de 

comissão de permanência cumulada com demais encargos moratórios, 

pedindo pela revisão do contrato firmado entre as partes, título executivo 

que embasou a execução apensa, contrato de abertura de crédito, nº 

237.305.775, constante do Id 10225997 dos autos da execução. Assim, 

versa a ação inaugural de ação de execução de título extrajudicial apensa 

(Feito nº 1031493-76.2017.8.11.0041). Assim, quanto aos 

questionamentos dos embargantes, passo à revisão do contrato. DA 

DECLARAÇÃO GENÉRICA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS NOS CONTRATOS 

FIRMADOS ENTRE AS PARTES O art. 141 do Código de Processo Civil 

reproduz o brocardo do direito romano sententia debet esse libello 

conformis. Assim, o mister do julgador restringe-se à tutela reclamada pelo 

particular, permitindo-se-lhe de conhecer pedidos genéricos somente nos 

casos do art. 324 da mesma Carta, o que não é o caso dos autos. Logo, 

tendo em vista que era possível à parte autora determinar as cláusulas 

que entende abusivas (fazendo-o através da leitura do contrato), 

somando-se ao teor do enunciado n.º 381 do Superior Tribunal de 

Justiça[1], vão indeferidos os pedidos genéricos. Inicialmente, destaco que 

a revisão contratual é um direito que assiste à parte requerente, diante da 

pretensão de rever as cláusulas contratuais que entende serem abusivas, 

e que por essa razão a fizeram pagar mais do que supostamente devia. - 

Dos encargos da mora No que tange aos encargos incidentes no período 

de inadimplência, pleiteiam os embargantes a nulidade da incidência de 

comissão de permanência. A cobrança de comissão de permanência 

encontra amparo nas disposições contidas na Resolução nº 1.129/86 do 

Banco Central do Brasil. Assim, a previsão contratual de cobrança da 

comissão de permanência em patamar equivalente à taxa média de 

mercado não pode ser considerada abusiva, nem tampouco potestativa, 

pois a fixação do seu índice não fica ao arbítrio exclusivo do credor. 

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 

294, dispondo que "Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a 

comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada 

pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato". No entanto, 

embora lícita, a comissão de permanência não pode ser exigida de forma 

cumulada com outros encargos moratórios e remuneratórios previstos no 

contrato, sob pena de caracterizar vantagem manifestamente exagerada 

em favor da instituição financeira. Com efeito, a teor da Súmula nº 472 do 

colendo Superior Tribunal de Justiça, "A cobrança de comissão de 

permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos 

remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade 

dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual". No caso dos 

autos, em relação ao contrato questionado, Cédula de crédito comercial de 

nº 420.501.207, constante do Id 12399230, verifico que em caso de 

inadimplemento, a cobrança da comissão de permanência seria aplicada 

em substituição aos encargos de normalidade pactuados. Portanto, o 

contrato objetos da demanda não estabelece a cobrança de comissão de 

permanência cumulada com outros encargos, razão pela qual não há 

como ser reconhecido o excesso de cobrança. Assim, inexiste 

abusividade uma vez que a comissão de permanência foi aplicada 

isoladamente em substituição aos demais encargos, motivo pelo qual, 

mantenho a comissão de permanência instituída como penalidade da 

inadimplência, incidente no contrato questionado. Neste sentido os 

julgados deste E. Tribunal de Justiça, vejamos: EMENTA: AGRAVO 

INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEU PARCIAL 

PROVIMENTO AO APELO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULAS RURAIS 

- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - DISCUSSÃO 

ENCARGOS CONTRATUAIS – MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS 

LIMITADOS À 12% A.A. - DECRETO Nº 22.626/33 - LEI DA USURA - 

MULTA MORATÓRIA MANTIDA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA 

CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS - SUBSITUIÇÃO DO ÍNDICE DE 

CORREÇÃO MONETÁRIA - EXCLUSÃO DAS CLÁUSULAS REFERENRES A 

SEGURO ESCAI E COMISSÃO DE SEGURO - INOVAÇÃO RECURSAL - 
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INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO 

DESROVIDO - DECISÃO MANTIDA.1- Não há falar em cerceamento de 

defesa se a peculiaridade da demanda não exige, para o seu desfecho, 

produção de outras provas que não as constantes dos autos. A 

discussão baseia-se em matéria essencialmente de direito (revisão de 

cláusulas contratuais), permitindo o julgamento antecipado da lide, já que o 

contrato foi apresentado é suficiente para dirimir a lide.2- Apesar da 

incidência das regras consumeristas, o ordenamento tem admitido a 

cobrança dos juros remuneratórios acima de 12% ao ano nos Contratos 

Bancários, com a ressalva de que a taxa contratada não deve extrapolar 

a média praticada no mercado na época da contratação. Contudo, essa 

regra não se aplica às Cédulas de Crédito rural, eis que possui disposição 

própria quanto à questão, consoante Decreto Lei 167/67, Lei 6.840/80 e 

Decreto Lei 413/69, que conferem ao Conselho Monetário Nacional o dever 

de fixar os juros a serem praticados. Assim, diante a omissão desse 

órgão governamental, incide a limitação de 12% a.a., prevista no Decreto 

nº 22.626/33 (Lei da Usura). No caso concreto, nota-se que os juros 

remuneratórios foram fixados em 6% a.a. nas Cédulas Rurais, objetos da, 

de forma que não falar na abusividade do referido encargo.3- Em relação 

à multa moratória de 10%, insta registrar que o artigo 71 do Decreto-Lei nº 

167/67 estabelece que “Em caso de cobrança em processo contencioso 

ou não, judicial ou administrativo, o emitente da cédula rural, da nota 

promissória, ou aceitante da duplicata rural responderá ainda pela multa de 

10% (dez por cento), sobre o principal e acessórios em débito, devida a 

partir do primeiro despacho da autoridade competente na petição de 

cobrança ou de habilitação de crédito”. Nessa esteira, como a multa de 

10% foi fixada para o caso de mora, há de ser mantida, tal como 

contratada.4- Tendo em vista que as matérias correspondentes a 

abusividade da cobrança da comissão de permanência, cumulada com 

outras encargos, a substituição dos índices de correção monetária (TJLP 

pelo INPC), bem como à exclusão das cláusulas referentes a cobrança do 

“seguro escai” e “comissão de seguro”, não terem sido objeto do pedido 

inicial, torna-se evidente a ocorrência de inovação recursal, fato que 

impede o conhecimento das matérias neste Recurso, eis que vedado pelo 

ordenamento jurídico.5- Não se aplica a inversão do ônus sucumbencial 

quando demonstrado que o litigante decai de parte mínima do pedido. Na 

hipótese, dos seis pedidos formulados pelo Recorrente, apenas dois 

foram acolhidos, de modo que deve responder integralmente pelas custas 

e honorários advocatícios. (TJ/MT, 0000654-29.2013.8.11.0008, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, 

Publicado no DJE 21/05/2019) MÉRITO Aduziu a inexigibilidade do título, 

argumentando a ausência dos pressupostos executivos, alegando que o 

contrato de abertura de crédito não pode ser considerado título executivo. 

Apesar dos argumentos da embargante entendo que o contrato de 

abertura de crédito, devidamente assinada pelos devedores, 

acompanhada da planilha de evolução do débito, constitui documento apto 

a comprovar o crédito em favor do autor, sendo, portanto, suficiente para 

aparelhar ação executiva. A emissão do referido título faz-se por escrito, 

em tantas vias quantas forem as parcelas que nela intervierem, sendo 

assinadas pelo emitente e pelo terceiro garantidor, se houver, ou por seus 

mandatários, devendo cada parte receber uma via na qual estará 

impressa a expressão não negociável, posto que somente a via do credor 

pode ser transferida, por endosso ou cessão de crédito. Não se exigem 

assinaturas de testemunhas, pois o título, por si e por seu registro na 

respectiva contabilidade, prova a vinculação da instituição financeira do 

documento elaborado por seus prepostos. Assim, sem razão a 

embargante. Com efeito, preceituam os artigos 784, I, 803, inciso I e 917, 

inciso I, todos do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 784. São títulos 

executivos extrajudiciais: III – o documento particular assinado pelo 

devedor e por 02 testemunhas;” “Art. 803. É nula a execução: I – se o 

título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e 

exigível;” “Art. 917. Nos embargos, poderá o executado alegar: I – nulidade 

da execução, por não ser executivo o título representado;” É sabido que a 

nulidade da execução de título extrajudicial abrange a verificação da 

existência de obrigação líquida, certa e exigível, cuja certeza traduz-se na 

existência da obrigação, a liquidez refere-se ao objeto da prestação (o 

que e quanto deve ser adimplido pelo devedor), já a exigibilidade se 

expressa no vencimento da dívida. Verifico dos autos da execução que o 

contrato de abertura de crédito, nº 237.305.775, constante do Id 10225997 

daqueles autos, foi devidamente assinado pela embargante e demais 

devedores, bem como, por duas testemunhas e foi apresentada 

acompanhada da planilha de cálculo constando os valores devidos. 

Assim, além do contrato conter quantia determinada em momento certo, 

conforme se observa do termo de cláusulas especiais, Id 10226003, pág. 

01, vejo que veio devidamente acompanhado da planilha de demonstrativo 

de conta vinculada, Id 10225986. Inadmissível, assim, a embargante alegar 

a inexigibilidade do título executivo extrajudicial acostado à execução pelo 

banco embargado, pois a execução recai sobre a obrigação, que, no caso 

dos autos, é certa, líquida e exigível e não sobre o título que a corporifica. 

Ao depois, ressalto, não nega a executada, ora embargante, que havia 

relação jurídica entre as partes, limitando-se apenas a questionar a 

exigibilidade, certeza e liquidez do título. Desse modo, tenho que a 

embargante não podem eximir-se de pagar um título, simplesmente 

alegando sua inexigibilidade, não lhe restando alternativa a não ser honrar 

a dívida. Portanto, diante de tais evidências, outro caminho não resta ao 

julgador senão concluir pela improcedência do pleito. DISPOSITIVO. Em 

face do exposto, julgo IMPROCEDENTES os presentes “Embargos à 

Execução” promovidos por Milena Bueno Fanaia Pereira em desfavor do 

Banco do Brasil S/A. Deve a Execução apensa (Feito nº 

1031493-76.2017.811.0041), ter prosseguimento nos seus ulteriores 

termos. Condeno a embargante ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) do valor dado à causa, na forma da previsão contida no parágrafo 

2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil. No entanto, tendo em vista 

que inicialmente foi deferido o pedido de assistência judiciária gratuita à 

mesma, pela decisão de Id 18495424, fica, portanto a embargante isenta 

do pagamento de custas processuais. Assim, fica suspensa a obrigação 

nos termos do art. 12 da Lei 1060/50. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, traslade-se cópia da presente decisão para a ação de 

execução apensa (Feito nº 1031493-76.2017.811.0041), que deverá ter o 

devido prosseguimento. Após, desapense-se, dê-se baixa na distribuição 

e arquive-se com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 27 de março de 2020. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário [1] “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador 

conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001982-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENILDES ANA DE LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886-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 n. 

1001982-96.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Diante da petição do 

executado com comprovante de pagamento junto aos ID’s 30424775 a 

30424777, da expressa concordância do exequente junto ao ID 30518072, 

constato o cumprimento integral da obrigação pelo executado, e, assim, 

julgo e declaro extinto o processo, na forma da previsão contida no art. 

924, II do CPC. Custas remanescentes, se houver, serão arcadas pelo 

executado. Expeça-se alvará judicial do valor depositado em juízo, e suas 

devidas correções, ao patrono do exequente e ao exequente, consoante 

as informações de ID 30518072, por se tratar de pagamento de honorários 

advocatícios e da condenação. Ante a renúncia do prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os presentes 

autos com as cautelas devidas. P.R.I.C. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 27 de março de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1047175-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA OAB - SP150793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANDIDO HURTADO CHAVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1047175-03.2019.8.11.0041. Vistos etc. Homologo por 

sentença, para que surtam seus devidos e legais efeitos, o acordo 

celebrado pelas partes instrumentalizado junto ao Id 27793021. O 

requerente apresentou o termo de entrega amigável do bem para quitação 

do contrato, constante no Id 27793021 - pág. 3/4. 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 (RENAJUD), 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 junto ao Id 27793021 

- 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. Honorários advocatícios conforme 

pactuado. 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, 27 de 

março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013102-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCE REGINA PACHECO CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/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):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1013102-05.2019.8.11.0041. Vistos etc. Glauce Regina 

Pacheco Correa ingressou com Ação Revisional de Juros de Cartão de 

Crédito com Pedido de Antecipação de Tutela em face de Banco BMG S/A. 

Afirmou a requerente que é funcionária pública estadual, e em 01/04/2014 

firmou com o requerido um contrato de cartão de crédito consignado, de n. 

5313.0413.5653.2015, com limite disponível para compras de R$ 1.452,00, 

e por um descontrole financeiro seu, resolveu pagar apenas o mínimo da 

fatura do cartão. Descontando mensalmente a quantia de R$ 863,78, 

tornando-se uma bola de neve. Assim, requereu a concessão de tutela 

antecipada para determinar a suspensão dos descontos na folha de 

pagamento da requerente, no tocante ao cartão de crédito, que não seja 

negativado seu nome, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a 

inversão do ônus da prova. Aduz que não contratou cartão de crédito e 

sim empréstimo consignado em folha de pagamento. Alegou que restou, 

assim, buscar o Poder Judiciário, para declarar a cobrança abusiva, ilegal 

e não contratada, afastando os efeitos da inadimplência, onde pretender a 

revisão dos termos do que fora pactuado (e seus reflexos) que importam 

na remuneração e nos encargos moratórios pela inadimplência. Informou 

que reclamante solicitou cópia do contrato devidamente assinado entre as 

partes gerando protocolo numero 347859003 porem até a presente data a 

reclamada não enviou tais documentos para a reclamante, diante disso 

pede-se inversão do ônus da prova para apresentação da cópia do 

contrato devidamente assinado pela reclamante. Postulou pelo deferimento 

da gratuidade da justiça e da inversão do ônus da prova, requerendo a 

incidência do Código de Defesa do Consumidor. Defendeu a relação de 

consumo, a onerosidade excessiva do contrato, o ressarcimento pelos 

danos morais sofridos, ao final, pleiteou a procedência total da ação, 

condenando o requerido ao pagamento de danos morais, repetição do 

indébito e ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Protestando por todos os meios de provas admitidos, deu à 

causa o valor de R$ 82.000,00 (cinquenta e sete mil e duzentos reais). A 

inicial veio instruída com documentos. Pela decisão contida no Id 19104997 

o juízo deferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita, a inversão 

do ônus da prova, indeferiu o pedido de tutela antecipada e determinou a 

citação do requerido. Regularmente citado, o banco requerido apresentou 

defesa, Id 24104612. Em sua defesa, impugnou o banco o valor dado à 

causa e a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. 

Adentrando ao mérito, aduziu que a ausência de cobrança indevida, a 

ausência de abusividade, o não cabimento da revisão contratual, 

refutando os argumentos da autora, pedindo pela improcedência da ação. 

Acostou à defesa cópia das faturas de cartão de crédito de nº 

5135.0520.6122.4114, Id 24104615, Id 24104616, Id 24104619, Id 

24104623, Id 24104625 e Id 24104628. Devidamente intimada a requerente 

para manifestar-se acerca da contestação, compareceu na petição 

contida no Id 24312900, apresentando impugnação. Intimadas as partes a 

especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, decisão de Id 

27884218, apenas o banco manifestou pedindo pelo julgamento 

antecipado da lide. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Trata-se de Ação Indenizatória C/C Pedido Liminar 

de Suspensão dos Descontos e Revisão de Contrato de Empréstimo 

movida por Glauce Regina Pacheco Correa em face de Banco BMG S/A. 

Pretende a requerente com a presente ação declarar a nulidade do 

contrato firmado com o banco requerido, uma vez que acreditava ser de 

empréstimo consignado, tendo ao final ressarcimento pelos danos morais 

que alega ter sofrido. Incide à hipótese vertente a regra inserta no inciso I 

do artigo 355, do Código de Processo Civil, o que impõe o julgamento 

antecipado da lide, por cuidar de matéria exclusivamente de direito. 

Regularmente citado, o banco requerido apresentou defesa, Id 24104612. 

Em sua defesa, impugnou o banco o valor dado à causa e a concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita. Adentrando ao mérito, aduziu 

que a ausência de cobrança indevida, a ausência de abusividade, o não 

cabimento da revisão contratual, refutando os argumentos da autora, 

pedindo pela improcedência da ação. Acostou à defesa cópia das faturas 

de cartão de crédito de nº 5135.0520.6122.4114, constantes do Id 

24104615, Id 24104616, Id 24104619, Id 24104623, Id 24104625 e Id 

24104628. - Da impugnação ao valor dado à causa O requerido impugna o 

valor atribuído a causa, argumentando valor elevado, considerando o 

montante de descontos em litígio. Não merece acolhimento a irresignação, 

pois não se trata de ação de cobrança de valores inadimplidos, mas de 

ação que objetiva o ressarcimento por danos morais supostamente 

sofridos. Assim, o valor apontado na exordial expressa o conteúdo 

econômico que entende a parte autora justo para a lide, consubstanciado 

pela quantia pleiteada pela demandante. Ademais, entendo que deveria o 

banco apresentar sua irresignação via incidente. Assim, rejeito a 

impugnação ao valor da causa apresentada pelo banco em sua defesa. - 

Da impugnação ao deferimento da gratuidade à autora Em sua defesa, 

impugnou o banco embargado o deferimento da gratuidade à autora, 

aduzindo que o mesmo não comprovou seu estado de necessidade. 

Tenho que seu argumento não merece guarida. Inicialmente, verifico 

dentre os documentos acostados pela autora, especificamente o de Id 

19041358, qual seja, a Declaração de Hipossuficiência, entendo que goza 

a declaração de miserabilidade acostada de presunção relativa de 

veracidade que deve ser desconstituída por prova robusta e cabal. Com 

efeito, em relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do 

entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação 

do estado de hipossuficiência. Ademais, observo que quando da análise 

dos argumentos do autor na exordial entendeu o Juízo ser a mesma 

beneficiária da gratuidade da justiça, deferindo-lhe o pedido na decisão de 

Id 19104997, passando a decisão irrecorrida. Além disso, a matéria 

deveria ser alegada em incidente processual, em peça específica para 

esse questionamento, que seria autuado em apartado. Logo, o pedido do 

banco requerido não merece prosperar. - Da aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor Conforme já determinado pelo Juízo em decisão 

proferida no Id 19104997, tenho como incidente o Código de Defesa do 

Consumidor aos contratos bancários. E de consequência, a inversão do 

ônus da prova. Da declaração genérica de cláusulas abusivas nos 

contratos firmados entre as partes O art. 141 do Código de Processo Civil 

reproduz o brocardo do direito romano sententia debet esse libello 
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conformis. Assim, o mister do julgador restringe-se à tutela reclamada pelo 

particular, permitindo-se-lhe de conhecer pedidos genéricos somente nos 

casos do art. 324 da mesma Carta, o que não é o caso dos autos. Logo, 

tendo em vista que era possível à parte autora determinar as cláusulas 

que entende abusivas (fazendo-o através da leitura do contrato), 

somando-se ao teor do enunciado n. 381 do Superior Tribunal de 

Justiça[1], vão indeferidos os pedidos genéricos. DO MÉRITO Inicialmente, 

verifico que as partes celebraram Contrato de Uso de Cartão de Crédito, 

pelo qual recebeu o Cartão de Crédito e Débito BMG Card de número 

5135.0520.6122.4114. Entretanto, destaco que trata-se a hipótese em 

estudo de contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de 

crédito, no qual o pagamento é realizado por desconto mensal direto na 

folha de pagamento do consumidor, do valor mínimo indicado na fatura do 

cartão. No tocante ao pedido de revisão do contrato, passo a verificar a 

cláusula que trata dos juros remuneratórios. Dos juros remuneratórios É 

cediço que o pagamento do cartão de crédito pode ser feito integralmente 

na data do vencimento da fatura, ou parceladamente quando a 

administradora do cartão estipula um valor mínimo a ser pago no prazo 

limite e, quanto ao saldo remanescente, o usuário poderá, a cada 

vencimento, adiar a parte excedente do mínimo, porém, no pagamento do 

saldo incidirão juros conforme já pacificado no Superior Tribunal de 

Justiça, que até editou a Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as 

empresas administradoras de cartão de crédito são equiparadas a 

instituições financeiras e a elas se aplicam o mesmo regramento quanto 

aos juros. “As empresas administradoras de cartão de crédito são 

instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas 

cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura.” Com esse 

entendimento, é certo que as instituições financeiras são autorizadas a 

cobrarem juros remuneratórios acima de 12% ao ano, visto que inaplicável 

a Lei de Usura (Decreto 22.626/33) a estas instituições, porém, a 

cobrança deste encargo não poderá ser abusiva, fora dos padrões de 

mercado. O Supremo Tribunal Federal, manifestado por meio da Súmula 

596, que tal limitação não se aplica às instituições financeiras e, no mesmo 

sentido entende o Superior Tribunal de Justiça. Em exame aos documentos 

acostados pelo banco, verifica-se expressa previsão de encargos, 

consoante cópia da fatura, acostada no Id 24104616,que incidiram na 

média de 4,80% ao mês. De outro modo, cumpre salientar o fato de que o 

Banco Central não possui tabela referente a cartão de crédito, razão pela 

qual deve ser utilizada como paradigma a taxa média de crédito pessoal, 

tendo em vista ser a operação menos onerosa à parte devedora. O 

contrato ora em discussão de cartão de crédito firmado entre o autor e o 

banco requerido, Contrato de Uso de Cartão de Crédito, pelo qual recebeu 

o Cartão de Crédito e Débito BMG Card de número 5135.0520.6122.4114. 

Consoante se verifica das faturas acostadas pelo banco requerido, que 

demonstrou-se a incidência da seguinte taxa de juros: média de 4,80% ao 

mês. Tenho que o valor incidente não é superior à média praticada no 

mercado. Ressalto que, a taxa média é utilizada como parâmetro e não 

como regra de limite, sendo que, os juros incidentes no contrato firmado 

entre as partes, de cartão de crédito, não destoam da média praticada 

pelo mercado, não caracterizando a abusividade. Conclui-se que os juros 

praticados pelo Banco requerido no contrato de cartão de crédito estão 

dentro da taxa média apurada pelo Banco Central referente a modalidade 

contratada devendo por isso ser mantida. Assim, mantenho os juros 

remuneratórios do contrato firmado entre as partes, referente ao cartão 

de crédito de titularidade da autora, de nº 5135.0520.6122.4114, em 4,80% 

ao mês, portanto, dentro dos parâmetros adotados pelo BACEN, para os 

meses discutidos nesta ação, do período compreendido entre 

dezembro/2011 até os dias atuais. Da repetição de indébito Diante das 

abusividades encontradas no contrato de cartão de crédito de n. 

5135.0520.6122.4114, a repetição é cabível, na forma simples, ainda que 

não haja prova, nos autos, de que os pagamentos a maior tenham sido 

feitos por erro. Com efeito, caracterizando-se o pagamento indevido como 

uma das formas de enriquecimento sem causa, é cabível a devolução dos 

valores pagos a maior, como meio de reequilibrar a situação patrimonial 

das partes, injustamente alterada pela abusividade do contrato. Repiso, 

entretanto, que a repetição dar-se-á na forma simples. O STF já sumulou a 

matéria, quando da edição do verbete 159, que assenta: “cobrança 

excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1531, do 

Código Civil”. No caso em tela, tenho que não se pode imputar má-fé à 

cobrança realizada pela parte adversária, porquanto a incidência dos 

encargos fulcrou-se em dispositivos contratuais, envolvendo, por 

conseguinte, tema controvertido. Registro que a repetição do indébito é 

consequência lógica da redefinição do débito operada a partir da revisão 

do contrato. Assim, no caso, deve ser deferido. Isso porque limitados os 

juros e afastados os encargos abusivos, na prática, haverá repetição do 

indébito, caso cabalmente demonstrado o pagamento a maior. Assim 

entende a jurisprudência: “REVISIONAL. CONTRATOS DE ABERTURA DE 

CRÉDITO. DESCONTO DE DUPLICATAS. PRELIMINAR. LIMITES DA 

REVISÃO. A RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE ABERTURA 

DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) NÃO IMPORTA 

EM NOVAÇÃO, HAJA VISTA A UNICIDADE E A CONTINUIDADE DA 

RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES, POSSIBILITANDO A REVISÃO 

JUDICIAL DE TODA A RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS A 

LIMITAR OS JUROS PRATICADOS DE FORMA ELEVADA, COM 

FUNDAMENTO NO CDC. CAPITALIZAÇÃO. E AFASTADA A 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL, UMA VEZ AUSENTE AUTORIZAÇÃO LEGAL, 

SENDO PERMITIDA NA FORMA ANUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. É 

ILEGAL QUANDO ESTIPULADA EM ÍNDICE ABERTO, SUJEITO AO 

EXCLUSIVO ARBÍTRIO DE UMA DAS PARTES, FORTE O DISPOSTO NO 

ART. 115, DO CÓDIGO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. O PARAGRAFO 

ÚNICO DO ART. 42 DO CDC NÃO EXIGE A PROVA DO PAGAMENTO COM 

ERRO, BASTANDO A COBRANÇA DE QUANTIA INDEVIDA PARA 

POSSIBILITAR A DEVOLUÇÃO DO EXCESSO, QUE DEVERÁ SER IGUAL 

AO PAGO A MAIOR E NÃO EM DOBRO, UMA VEZ AUSENTE A MA-FÉ DO 

BANCO. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70006947238, DÉCIMA SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: PAULO AUGUSTO 

MONTE LOPES, JULGADO EM 24/09/2003). Compulsando os autos 

observo que as faturas questionadas pela requerente, teve valores 

descontados de seu contracheque, na verdade não foram pagas 

integralmente, mas tão somente, o pagamento mínimo foi realizado. Assim, 

não restou configurada a cobrança indevida. Eventualmente, 

comprovados pagamentos a maior e indevidos, mostra-se possível à 

repetição do que foi pago, mas não em dobro e sim na forma simples. 

Antes, todavia, deve haver a compensação, nos termos do art. 369 do 

Código Civil. Dos danos morais No tocante ao pedido da autora para 

ressarcimento dos danos morais sofridos, tenho que não merece 

acolhimento. No que tange à pretensão da requerente em ser ressarcido 

por perdas e danos, totalmente descabida, uma vez que para a 

caracterização do dano moral deve-se levar em conta a violação dos 

direitos da personalidade e, na medida em que os direitos da 

personalidade estão sustentados na dignidade da pessoa humana, então 

o dano moral viola a própria dignidade humana. Não constatei, a partir da 

narração dos fatos constante da exordial, qualquer mácula à reputação da 

requerente, ou à sua segurança e tranquilidade, pois o fato de a 

requerente ter tido dissabores, não se caracteriza dano moral algum, 

posto que, o dano moral é mais do que isso, a prova do dano moral é a 

prova da violação do dano a personalidade (dor, vexame, humilhação...), 

quando causa um distúrbio anormal na vida do indivíduo, o que não 

ocorreu, no presente caso. Observo que dos elementos trazidos pela 

parte requerente aos presentes autos, não restou configurado o dano 

moral, portanto, não merece guarida o seu pedido em ser compensada em 

indenização a título de dano moral, por falta de elementos configuradores 

do dano capaz de ensejar o surgimento de um dever de indenização. 

Também, não ficou comprovado qualquer dano material à requerente, 

como narra em sua exordial, nem mesmo no decorrer do processo. Neste 

sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. ÔNUS 

DA PROVA. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS E HONORÁRIOS. 

EXIGIBILIDADE SUSPENSA. 1. O ônus da prova cabe ao autor quanto aos 

fatos que embasam a sua pretensão (CPC, art. 333, I). A ausência de 

comprovação acerca dos alegados prejuízos financeiros implica no 

indeferimento do pedido de indenização por danos materiais. 2. Ainda que 

a parte venha a litigar sob o pálio da gratuidade de justiça, impõe-se a 

condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja 

exigibilidade fica suspensa enquanto o beneficiário não apresentar 

condições de suportar os honorários sem prejuízo do seu sustento ou da 

família, o que ocorre pelo prazo de cinco anos (Lei 1.060/50, art. 12). 3. 

Apelação conhecida e improvida. (Acórdão n. 601871, 

20060110625609APC, Relator GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3ª Turma 

Cível, julgado em 05/07/2012, DJ 11/07/2012 p. 92) DISPOSITIVO Em face 

do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente ação que Rosidelma de Carvalho em face de 

Banco BMG S/A, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Assim, no que tange 

ao cartão de crédito de nº 5135.0520.6122.4114, reviso os juros 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 316 de 327



remuneratórios e para tanto: Mantenho os juros remuneratórios do 

contrato firmado entre as partes, referente ao cartão de crédito de 

titularidade da autora, de nº 5313.0411.3790.9011, em 4,80% ao mês, 

portanto, dentro dos parâmetros adotados pelo BACEN, para os meses 

discutidos nesta ação, do período compreendido entre outubro/2009 até 

os dias atuais. Assim, fixo o referido percentual de juros remuneratórios 

do contrato, em 4,80% ao mês. Após a revisão do débito, desde o início do 

contrato, em havendo saldo a favor da requerente, deve-se em primeiro 

proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na 

forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a 

contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da 

data do dispêndio. A liquidação de sentença deverá obedecer aos 

parâmetros desta decisão. Julgo improcedente o pedido de ressarcimento 

por danos morais. Considerando a sucumbência recíproca das partes, fixo 

os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado 

da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no 

artigo 85 do CPC. Todavia, em relação à requerente a obrigação que fica 

suspensa, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe 

foram concedidos na decisão de Id 19104997. Custas processuais, “pro 

rata”. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 30 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário [1] “Nos contratos 

bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das 

cláusulas.”

Sentença Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1025251-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DORILEO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER TOCANTINS MATOS OAB - MT4982-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1025251-67.2018.8.11.0041. Vistos etc. Marcus Vinicius 

Dorileo dos Santos ingressou com Ação de Consignação em Pagamento 

c/c Danos Morais c/c Tutela Antecipada em face de Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda. Afirmou o requerente que desde 

maio/2018 está em contato com o requerido buscando quitar seus débitos 

junto ao mesmo, sem sucesso. Aduziu que a requerida não liberava e 

continua sem liberar os boletos para pagamento com o devido valor, sob 

alegação de que para isso o mesmo deveria pagar juntamente com os 

valores corretos de sua parcela, o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e 

quatrocentos reais) de despesas judiciais, mais R$ 416,00 (quatrocentos 

e dezesseis) à titulo de honorários advocatícios. Que o requerido cobrou 

valores abusivos, incluindo despesas judiciais e honorários advocatícios. 

Que o mesmo já intentou outra ação de busca e apreensão. Assim, em 

sede de tutela antecipada, requereu fosse autorizada a consignação em 

juízo no valor de R$ 4.744,00, extinguindo suas obrigações com o 

requerido, suspensão da ação de busca e apreensão, inversão do ônus 

da prova, bem como os benefícios da justiça gratuita. Assim, pediu a 

suspensão da liminar concedida em tutela antecipada no processo nº 

1018923-24.2018.8.11.0041. Pediu ao final seja declarado satisfeito o 

pagamento das referidas prestações e o ressarcimento pelos danos 

morais sofridos. Deu a causa o valor de 4.744,00 (quatro mil setecentos e 

quarenta e quatro reais). A inicial veio instruída com documentos. Pela 

decisão de Id 14674580 deferiu o juízo a gratuidade da justiça, a inversão 

do ônus da prova, deferiu em parte o pedido liminar para depósito do valor 

que pretende o autor, sem efeito liberatório e a citação do requerido para 

os termos da ação. Pediu o autor a reconsideração do Juízo, para 

suspender a liminar de busca e apreensão emitida, efetuando os 

depósitos das parcelas em atraso nos autos. Todavia, o Juízo manteve a 

decisão, conforme Id 15047824. Devidamente citado, o banco requerido, 

compareceu aos autos, na petição de Id 16070257 apresentando 

contestação. Em sua defesa alegou preliminarmente a carência da ação, 

por ausência de interesse de agir. Adentrando ao mérito aduziu a 

insuficiência do valor do depósito, a ausência de recusa no pagamento e 

cobrança em exercício regular de direito, defendendo a ausência de dano 

moral, pedindo pela improcedência da ação, condenando-se o autor às 

verbas de sucumbência. À defesa acostou documentos. Intimado a 

impugnar a contestação, o requerente compareceu na petição de Id 

16242108. Pela decisão de Id 17565116 deferiu o Juízo o pedido do autor 

para que a Administradora de Consórcios requerida trouxesse aos autos 

planilha contendo os valores que se encontram em aberto, referente às 

duas cotas consorciais nº 9058/301 e 9063/353 firmadas entre as partes. 

Considerando os diversos depósitos realizados nos autos designou o 

Juízo audiência para tentativa de conciliação, decisão de Id 19923660. A 

audiência restou infrutífera, documento de Id 21574417, determinando o 

juízo a intimação das partes para especificarem as provas que ainda 

pretendiam produzir. Novamente ofertada às partes a tentativa de solução 

amigável, restou inexitosa, conforme manifestação do banco constante do 

Id 26706192. Vieram-me os autos em conclusão. É o relatório. Fundamento 

e Decido. Cuida-se de ação de consignação em pagamento, objetivando o 

requerente o depósito das quantias referentes às prestações de contrato 

de consórcio de veículo, que se encontravam em atraso, no “quantum” 

que entende devido. As questões aqui postas em debate não estão a 

exigir dilação probatória, já que envolvem matéria exclusivamente de 

direito, justificando o julgamento do processo no estado em que se 

encontra, nos moldes do artigo 355, I do CPC. Segundo se extrai dos 

artigos 539 a 549 do Código de Processo Civil, a ação consignatória tem 

por finalidade o depósito judicial de quantia, ou de coisa devida, com efeito 

liberatório, permitindo assim ao devedor que pelo depósito em juízo venha 

a ser declarado exonerado da obrigação. - Da preliminar de falta de 

interesse de agir Em sua defesa, alegou o banco requerido 

preliminarmente a carência da ação por falta de interesse de agir, 

aduzindo que jamais se recusou a receber os valores das parcelas em 

atraso. Inconsistente a preliminar. Com efeito, entendo presente o 

interesse processual, porquanto a medida judicial requerida atende ao 

binômio - necessidade-utilidade. Ademais, entendo que é perfeitamente 

possível o pedido de consignação em pagamento de parcelas em atraso, 

na medida em que a parte se vê diante da necessidade de recorrer ao 

poder judicante na busca de proteção a um direito seu pretensamente 

violado, utilizando para isso do procedimento processual adequado, não 

havendo assim porque falar em carência da ação, por inépcia da inicial. 

Logo, não se evidencia a alegada carência de ação, por ausência de 

interesse processual, porquanto a medida judicial requerida atende ao 

binômio - necessidade-utilidade. Deste modo rejeito a preliminar arguida. 

Passo à análise do mérito da presente ação. Da aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor Conforme já determinado na decisão de Id 

14674580 tenho como incidente o Código de Defesa do Consumidor aos 

contratos bancários. E de consequência, a inversão do ônus da prova. 

MÉRITO A relação jurídica entre autor e réu está demonstrada através do 

contrato de compra e venda anexa a esta petição, que perfaz em duas 

cotas consorciais nº 9058/301 e 9063/353, por meio do qual adquiriu o 

veículo AUDI 2015/2015 Placa QBR8179, cópia do contrato constante do Id 

14659147. Apesar dos substanciosos argumentos expendidos pela 

requerida, não trouxe nenhuma prova do fato modificativo ou extintivo 

alegado em sua defesa, conforme preceitua o art. 373, II do Código 

Processual Civil. Ainda nesse sentido, consigno que o Código de Defesa 

do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII, prevê a inversão do ônus da 

prova, de forma a facilitar a defesa do consumidor em juízo, parte mais 

fraca nas relações de consumo, e que se encontra em situação 

desvantajosa diante das grandes empresas e instituições bancárias, de 

modo que se impõe, no presente caso, a sua aplicabilidade. Ademais, 

impõe-se ao fornecedor do serviço a responsabilidade objetiva, diante da 

possibilidade de violação do sistema, que só pode ser ilidida nos casos do 

§ 3º, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, devendo 

responder pelos danos advindos da falha na prestação do serviço. Ante 

os motivos supra e à míngua da comprovação de fatos extintivos, 

modificativos ou extintivos do direito dos autores (CPC, art. 373, II), 

concluo que ao autor assiste razão, motivo pelo qual se impõe a 

manifestação deste Juízo no sentido da procedência do pedido por ele 

formulado, bem ainda, reconhecendo injusta a atitude do banco de 

impossibilita-lo a emitir o boleto para pagamento das parcelas do contrato. 

O ensinamento do Professor Ovídio A. Baptista da Silva consiste neste 

sentido: “A ação de consignação em pagamento é uma demanda do 
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devedor contra o credor, fundada na pretensão que ao primeiro 

corresponde, de liberar-se extrajudicialmente pelo pagamento, que é a 

forma natural, prevista por lei, para solução da obrigação”. Nos termos do 

artigo 335 do Código Civil, “a consignação tem lugar: I – se o credor não 

puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento ou dar quitação 

na devida forma”. Desta feita, observa-se que a consignação, no presente 

caso, está amparada pelo inciso I do artigo 335 do Código Civil, correta, 

portanto, a atitude da parte requerente, que na dúvida, requereu a este 

Juízo a consignação. Conforme extrato da Conta Única, que aporta aos 

autos no Id 16356490, compareceu o requerente comprovando o 

pagamento de 13 parcelas dos contratos de consórcio grupo 9063 cota 

353 e grupo 9058 cota 301, cópia do contrato que aporta aos autos 

constantes do Id 14659147. Segundo se extrai dos artigos 539 a 549 do 

Código de Processo Civil, a ação consignatória tem por finalidade o 

depósito judicial de quantia, ou de coisa devida, com efeito liberatório, 

permitindo assim ao devedor que pelo depósito em juízo venha a ser 

declarado exonerado da obrigação. Desta feita, observa-se que a 

consignação, no presente caso, está amparada pelo inciso I do artigo 335 

do Código Civil, correta, portanto, a atitude da parte requerente, que na 

dúvida, requereu a este Juízo a consignação. Além disso, em razão da 

declaração de extinção da obrigação em relação às parcelas aqui 

depositadas, não há que se falar em mora. Dos danos morais No tocante 

ao pedido do autor para ressarcimento dos danos morais sofridos, tenho 

que não merece acolhimento. No que tange à pretensão do requerente em 

ser ressarcido por perdas e danos, totalmente descabida, uma vez que 

para a caracterização do dano moral deve-se levar em conta a violação 

dos direitos da personalidade e, na medida em que os direitos da 

personalidade estão sustentados na dignidade da pessoa humana, então 

o dano moral viola a própria dignidade humana. Não constatei, a partir da 

narração dos fatos constante da exordial, qualquer mácula à reputação da 

requerente, ou à sua segurança e tranquilidade, pois o fato de a 

requerente ter tido dissabores, não se caracteriza dano moral algum, 

posto que, o dano moral é mais do que isso, a prova do dano moral é a 

prova da violação do dano a personalidade (dor, vexame, humilhação...), 

quando causa um distúrbio anormal na vida do indivíduo, o que não 

ocorreu, no presente caso. Observo que dos elementos trazidos pela 

parte requerente aos presentes autos, não restou configurado o dano 

moral, portanto, não merece guarida o seu pedido em ser compensada em 

indenização a título de dano moral, por falta de elementos configuradores 

do dano capaz de ensejar o surgimento de um dever de indenização. 

Também, não ficou comprovado qualquer dano material à requerente, 

como narra em sua exordial, nem mesmo no decorrer do processo. Neste 

sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. ÔNUS 

DA PROVA. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS E HONORÁRIOS. 

EXIGIBILIDADE SUSPENSA. 1. O ônus da prova cabe ao autor quanto aos 

fatos que embasam a sua pretensão (CPC, art. 333, I). A ausência de 

comprovação acerca dos alegados prejuízos financeiros implica no 

indeferimento do pedido de indenização por danos materiais. 2. Ainda que 

a parte venha a litigar sob o pálio da gratuidade de justiça, impõe-se a 

condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja 

exigibilidade fica suspensa enquanto o beneficiário não apresentar 

condições de suportar os honorários sem prejuízo do seu sustento ou da 

família, o que ocorre pelo prazo de cinco anos (Lei 1.060/50, art. 12). 3. 

Apelação conhecida e improvida. (Acórdão n. 601871, 

20060110625609APC, Relator GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3ª Turma 

Cível, julgado em 05/07/2012, DJ 11/07/2012 p. 92) - Do depósito realizado 

Compulsando os autos observo que conforme extrato da Conta Única, que 

aporta aos autos no Id 16356490, compareceu o requerente comprovando 

o pagamento de 13 parcelas dos contratos de consórcio grupo 9063 cota 

353 e grupo 9058 cota 301, cópia do contrato que aporta aos autos 

constantes do Id 14659147. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação de consignação em 

pagamento, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. E de consequência, 

declaro extinta a obrigação do requerente relativamente às parcelas 

consignadas (conforme observo do extrato da Conta Única, constante do 

Id 16356490) do contrato de consórcio firmado entre as partes, em favor 

da instituição financeira requerida, no curso do processo, até o limite da 

quantia depositadas. Libere-se desde logo em favor da requerida a 

quantia depositada. Assim, decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará 

em favor da administradora de consórcios requerida, do valor depositado 

na Conta Única, extrato que acompanha a presente sentença, com os 

rendimentos creditados no período. E para tanto, intime-se a requerida 

para informar os dados bancários do autorizado para proceder à 

expedição de alvará de levantamento, consoante determina o artigo 10, 

parágrafo 5º da Resolução nº 15/2012/TP. Julgo improcedente o pedido de 

ressarcimento por danos morais. Condeno a requerida no pagamento de 

custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20 % (vinte por cento) 

do valor da causa, devidamente atualizado, de acordo com a orientação 

do artigo 85 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. 

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 30 de março 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: 1009635-18.2019.8.11.0041

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:

LUCIENE PACHECO SAMPAIO FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1009635-18.2019.8.11.0041. Vistos etc. Banco Bradesco 

Financiamentos S/A propôs Ação de Busca e Apreensão, em face de 

Luciene Pacheco Sampaio Ferreira, no entanto, requereu ao Id 27675102, 

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 DETRAN (RENAJUD), 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 27675102, 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 à Central de 

Mandados para devolução de mandado, tendo em vista certidão acostada 

aos autos junto ao Id 22722691. 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, 30 de março 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: 1043314-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE DO CARMO FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1043314-43.2018.8.11.0041. Vistos etc. Homologo por 

sentença, para que surtam seus devidos e legais efeitos, o acordo 

celebrado pelas partes instrumentalizado junto ao Id 22676727. 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. Ainda, de acordo com o art. 90, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas 

processuais finais. Honorários advocatícios conforme pactuado. 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, 30 de março de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 
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Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024448-50.2019.8.11.0041

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:

SANIA NEVES DE ARRUDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1024448-50.2019.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: SANIA 

NEVES DE ARRUDA Sentença Vistos etc. Aymoré Crédito, Financiamento 

e Investimento S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 

sob n. 07.707.65/0001-10, com sede em São Paulo/SP, por intermédio de 

seus advogados, ingressou perante este juízo com a presente Ação de 

Busca e Apreensão contra Sania Neves de Arruda, inscrita no CPF sob n. 

013.968.051-92, estabelecida nesta Capital, expondo e requerendo o que 

segue. Alegou o requerente que firmou com a requerida uma Contrato de 

Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária 

de n. 20028298338, em 28/02/2018, tornando-se credor da requerida da 

quantia de R$ 28.915,69 (vinte e oito mil novecentos e quinze reais e 

sessenta e nove centavos), devendo ser reembolsada em 48 (quarenta e 

oito) parcelas mensais de R$ 1.134,10, possuindo como garantia a 

alienação fiduciária do seguinte bem: 01 (um) bem marca TOYOTA, modelo 

COROLLA GLI 1.8 AUT., ano de fabricação/modelo 2011/2012, cor PRETA, 

placa OAX-2780, chassi 9BRBL42E9C4717552, renavam 365450855. No 

entanto, a requerida não cumpriu com o pagamento da prestação vencida 

em 28/06/2018, ensejando com isso a retomada do veículo objeto da 

garantia fiduciária. Pediu, ao final, a busca e apreensão do bem gravado, 

além da citação da requerida para os termos da ação, segundo as regras 

do Dec. Lei n. 911/69. Pugnando pelos meios regulares de prova, deu à 

causa o valor de R$ 34.974,91 (trinta e quatro mil novecentos e setenta e 

quatro reais e noventa e um centavos). A inicial veio instruída com os 

documentos necessário, dentre eles o contrato em que se funda o pedido, 

e também a instrumento de protesto pela qual foi a requerida constituído 

em mora. Em decisão proferida junto ao ID 20806567 foi deferida 

liminarmente a apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária, 

ordenando-se a citação da requerida para os termos da ação. O bem foi 

apreendido e devidamente citada a requerida, conforme documentos de 

ID’s 22897322 e 22897323. A requerida apresentou contestação e 

documentos junto aos ID’s 23986729 e 23986731, tempestivamente 

(certidão de ID 24025405). No mérito, pleiteou a concessão dos benefícios 

da justiça gratuita, argumentando haver cobrança indevida no contrato de 

juros abusivos, capitalização de juros, encargos moratórios, ilegalidade da 

cobrança de tarifas administrativas, pleiteando a descaracterização de 

sua mora. Ao final, pleiteia seja julgada totalmente improcedente a ação, 

condenando o requerente ao pagamento das custas processuais e em 

honorários advocatícios. O requerente apresentou Impugnação à 

Contestação junto ao ID 24309553, contrapondo aos argumentos da 

requerida e ratificando seus pedidos iniciais. A parte requerida 

compareceu aos autos juntando cópias da carteira de trabalho, extratos 

de movimentação financeira e certidão negativa de propriedade de veículo, 

pleiteando ao final pela gratuidade da justiça. Em decisão proferida junto 

ao ID 27885603, foi deferido os benefícios da justiça gratuita à requerida, 

intimadas as partes a especificarem as provas que ainda pretendessem 

produzir, bem ainda, manifestarem acerca da possibilidade de solução 

amigável. As partes pleitearam o julgamento antecipado da lide. Vieram-me 

os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de 

“Ação de Busca e Apreensão”, fundada no Decreto Lei n. 911/69, 

ajuizada por Aymoré – Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra 

Sania Neves de Arruda, acima qualificados, visando à apreensão do bem 

objeto de garantia de alienação fiduciária, em face de descumprimento de 

cláusula contratual relativa ao pagamento das prestações ajustadas. 

Alegou a requerida em sede de contestação a incidência indevida no 

contrato de juros abusivos, capitalização de juros, encargos moratórios 

abusivos, ilegalidade de cobrança de tarifa administrativa e a 

descaracterização de sua mora. As questões aqui em discussão não 

estão a exigir dilação probatória por envolverem matéria exclusivamente 

de direito, possibilitando assim o julgamento do processo no estado em 

que se encontra, de conformidade com a previsão contida no artigo 355, 

inciso I do CPC. Antes de adentrar ao mérito, passo ao exame da 

preliminar arguida. Da preliminar Da impugnação ao deferimento da justiça 

gratuita Insurge-se o requerente, em sede de preliminar, contra decisão 

que deferiu os benefícios da justiça gratuita. Sem razão o requerente. Tal 

fato não tem o alcance pretendido pelo requerente, qual seja, a revogação 

da decisão, pois a requerida preenche os requisitos para a concessão do 

benefício, conforme fundamentação da decisão concessiva. Rejeito, pois, 

a preliminar. Passo à análise do mérito da presente ação. Do mérito Da 

declaração genérica de cláusulas abusivas nos contratos firmados entre 

as partes O art. 141 do Código de Processo Civil reproduz o brocardo do 

direito romano sententia debet esse libello conformis. Assim, o mister do 

julgador restringe-se à tutela reclamada pelo particular, permitindo-se-lhe 

de conhecer pedidos genéricos somente nos casos do art. 324 da mesma 

Carta, o que não é o caso dos autos. Logo, tendo em vista que era 

possível à parte autora determinar as cláusulas que entende abusivas 

(fazendo-o através da leitura do contrato), somando-se ao teor do 

enunciado n. 381 do Superior Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos os 

pedidos genéricos. Da capitalização de juros Estando hoje pacificada a 

capitalização dos juros nos termos da MP 2170-36/2001, não havendo se 

falar em ilegalidade da cobrança. Doutro lado, rebela-se a requerida 

também contra a forma de capitalização da dívida, sendo mais uma vez 

improcedente a sua argumentação, haja vista que, desde a vigência da MP 

1.963-17/2000, não é mais vedada a capitalização mensal de juros, 

conforme salienta a súmula 539 do STJ: “É permitida a capitalização de 

juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com 

instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 

31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que 

expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 

973.827). Assim, temos duas condições para a validação da capitalização 

em periodicidade inferior ao ano: que tenha sido contratada após março de 

2000; que tenha havido expressa previsão dessa incidência no contrato. 

Pois bem, verifica-se, na hipótese, que estava expresso nos contratos, 

firmados a partir de 2007, ou seja, na vigência da referida Medida 

Provisória, que a taxa de juros anual seria superior ao décuplo da taxa de 

juros prevista ao mês, o que, segundo a Súmula 541 do mesmo STJ já é 

suficiente a caracterizar a capitalização mensal, sendo desnecessária a 

explicitação textual do que já consta matematicamente expresso, verbis: 

Súmula 541: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual 

superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da 

taxa efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331). Súmula 

539: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à 

anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema 

Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como 

MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, 

REsp 1.112.880 e REsp 973.827). Logo, se a taxa de juros anual 

contratada é superior ao duodécuplo da taxa mensal por pressuposto está 

autorizada a capitalização dos juros (ID 20735539, pág. 01, item VI), desde 

que não ultrapasse a taxa anual contratada. Destarte, também aqui não 

merece revisão o contrato em debate, mantenho o contratado. Da tarifa de 

cadastro (TC) Acerca da taxa de contrato, o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, no exame do Recurso Especial n.º 1.251.331/RS 

(2011/0096435-4), representativo da controvérsia repetitiva relativa à 

legitimidade da cobrança das tarifas administrativas para a concessão e a 

cobrança de créditos objetos de contratos bancários, comumente 

identificadas pelas siglas TAC e TEC e de pagamento parcelado do 

imposto sobre operações financeiras (IOF), firmou as seguintes teses, 

para efeitos dos artigos 1.036 a 1.041, do CPC: 1ª Tese: Nos contratos 

bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução 

CMN2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito 

(TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo 

fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto; 

2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a 

cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou 
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limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora 

expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo 

legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de 

Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato 

gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada 

em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente 

pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a 

instituição financeira; 3ª Tese: Podem as partes convencionar o 

pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) 

por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos 

mesmos encargos contratuais. Importante destacar a distinção feita no 

voto condutor do v. acórdão entre a Tarifa de Cadastro e a Tarifa de 

Abertura de Crédito, ressaltando que a TAC era cobrada sobre qualquer 

operação de crédito, mesmo que o tomador já fosse cliente do 

estabelecimento bancário, o que agora é vedado. Já a Tarifa de Cadastro 

somente pode incidir no início do relacionamento entre o cliente e a 

instituição financeira e tem como justificativa a necessidade de ressarcir 

os custos com pesquisas em cadastros e bancos de dados. In casu, 

observo que no contrato celebrado entre as partes, firmado em 

07/08/2014, foi cobrada a Tarifa de Cadastro no valor de R$ 495,00 

(quatrocentos e noventa e cinco reais), conforme ID 4686530-pág. 02, 

item 9. É mister declarar a legalidade da cobrança da referida Tarifa de 

Cadastro, posto que não considerada abusiva. Assim, a ementa do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

REVISIONAL. 1. JUROS REMUNERATÓRIOS. A estipulação de juros 

remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica 

abusividade" (Súmula n° 382/STJ). In casu, reconhecida a abusividade da 

cláusula contratada, limitam-se os juros praticados à taxa média de 

mercado, conforme a tabela do Bacen em operações da espécie. 2. 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. Contrato celebrado após 

31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17, 

revigorada pela medida provisória n. 2.170-36. Incidência. Existência de 

cláusula expressa. Taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal, nos termos do Resp nº 973827/RS. 3. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. Previsão expressa no contrato. Licitude da cobrança, 

sendo vedada, entretanto, a cumulação com correção monetária, juros 

remuneratórios, juros moratórios e multa, durante o período de 

inadimplemento contratual. 4. TARIFA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS 

e CUSTÓDIA DE CHEQUES. Nos termos da Resolução nº 3919/2010, do 

BACEN, existindo pactuação expressa em relação às tarifas, não há 

ilegalidade em sua cobrança. Ademais, consoante posicionamento firmado 

pelo STJ, somente com a demonstração cabal de vantagem exagerada por 

parte do agente financeiro é que podem ser consideradas ilegais e 

abusivas. In casu, existência de cláusula expressa e ausência de 

comprovação de abusividade. 5. TARIFA DE CADASTRO (TC). É válida a 

Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo 

padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada 

no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 

Ademais, deve estar expressamente contratada e seu montante não se 

revelar excessivo. Entendimento firmado pelo STJ, REsp nº 1251331. In 

casu, há cláusula expressa e o valor não se mostra excessivo. 6. IOF. 

LEGALIDADE DA COBRANÇA, INCLUSIVE DILUÍDO NAS PARCELAS DO 

MÚTUO. Não é ilegal a inclusão do imposto nas parcelas do mútuo, o qual 

já foi recolhido pela instituição financeira. Entendimento firmado pelo STJ, 

REsp nº 1251331. 7. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA e CADASTROS 

DE INADIMPLENTES. Impõe-se descaracterizar a mora diante do 

reconhecimento da abusividade de encargos da normalidade, assim como 

vedar a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de 

inadimplentes. 8. COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

Possibilidade. 9. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA, JUROS DE MORA e 

MULTA. Ausência de interesse recursal ao demandado no ponto. 

APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU 

CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70054027768, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em 

29/01/2014) (grifo nosso) Destarte, tendo o Colendo STJ decidido que 

permanece legítima a cobrança da Tarifa de Cadastro, cujo fato gerador é 

a “realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de 

dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações 

necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta 

de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de 

crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada 

cumulativamente", não há como acolher a pretensão do requerente acerca 

da exclusão do pagamento da referida taxa, portanto, mantenho a referida 

taxa contratada. Das tarifas administrativas No tocante às mencionadas 

tarifas de serviços de terceiros, registro de contrato e avaliação de bem, o 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, no recente exame do Recurso 

Especial n. 1.578.553/RS (2016/0011277-6), representativo da 

controvérsia repetitiva relativa à legitimidade da cobrança das 

mencionadas tarifas administrativas, firmou o seguinte entendimento: “2.1. 

Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de 

serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser 

efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o 

ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, 

em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor 

da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a 

essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. 

Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da 

cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do 

contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não 

efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade 

excessiva, em cada caso concreto.” Logo, pelo constante do contrato, por 

se tratar de veículo usado, efetivamente houve a utilização e cobrança da 

tarifa de avaliação do bem, e no mesmo sentido a legitimidade de cobrança 

para registro de contrato. Desta forma, constato a legalidade da cobrança 

da avaliação de bem (usado) no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte 

reais) e legalidade da cobrança do registro de contrato no valor de R$ 

347,52 (trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) Da 

devolução de valores pagos a título de Seguro (venda casada) No 

presente caso, claro o caráter condicionador da instituição financeira ao 

impor a contratação de seguro, restando viciada a manifestação de 

vontade da requerida consumidora contratante em virtude da sua situação 

de vulnerabilidade. Conforme se observa do demonstrativo do contrato 

realizado entre as partes, ID 20735539, constata-se a contratação do 

Seguro Proteção Financeira no valor cobrado de R$ 1.601,99. Assim, 

inexiste documento assinado pela requerida solicitando expressamente o 

referido seguro. Desse modo, estando nítido o caráter abusivo desse 

encargo, corolário lógico é a decretação da sua invalidade. Pretende a 

requerida a restituição de valores relativos à cobrança de seguro, o qual 

foi compelido a aceitar por ocasião da contratação da cédula de crédito 

bancário. Conforme se verifica, portanto, o seguro foi imposto pela 

instituição financeira conjuntamente com o contrato celebrado. A forma do 

negócio caracteriza pratica de venda casada ou simultânea e vedada pelo 

CDC. Nesse passo, faz jus a requerida à devolução, das parcelas 

indevidamente descontadas, nos termos do art. 42, parágrafo único, do 

CDC, porquanto não é hipótese de engano justificável. Assim, a 

jurisprudência: Contrato de EMPRÉSTIMO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO c/c indenização. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAl. 

CONTRATAÇÃO DE SEGURO. VENDA CASADA. 1. A contratação do 

seguro se traduz em venda casada, o que é vedado pelo Código de 

Defesa do Consumidor, e acarreta a sua nulidade, com a restituição em 

dobro dos valores pagos. 3. Danos morais inocorrentes. Ausência de 

demonstração de violação a atributo da personalidade. Indenização 

afastada. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (Recurso Cível Nº 

71002927382, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais do RS, 

Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 30/06/2011, publicação: Diário da 

Justiça do dia 06/07/2011) Assim, declaro a nulidade da venda casada do 

Seguro Proteção Financeira, contido no ID 20735539, item VI, no valor de 

R$ 1.601,99 (um mil seiscentos e um e noventa e nove centavos). Com 

efeito, ante o reconhecimento de cobrança ilegal, impõe-se a restituição 

dos valores despendidos, sob pena de ensejar o enriquecimento sem 

causa por parte da instituição financeira. A repetição do indébito, contudo, 

deve ser efetuada na forma simples, haja vista que a norma do art. 42, 

parágrafo único do CDC não se aplica à espécie, eis que a cobrança 

extrajudicial se fez em obediência ao contrato, cuja revisão somente agora 

se operou. Dos encargos moratórios No que tange aos encargos 

incidentes no período de inadimplência, como pleiteia a requerida a 

nulidade da cláusula que estabelece a cumulação de juros remuneratórios, 

juros moratórios e multa. Analisando o contrato de ID 20735539, constato 

na cláusula 1.2, visualiza-se apenas a incidência de juros moratórios de 

1% ao mês, juros remuneratórios, em caso de inadimplência, e multa 

moratória de 2% ao mês. No entanto, observo que não é possível a 

cumulação dos juros remuneratórios com juros moratórios e multa 
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moratória no período de inadimplência, uma vez que representa, em 

verdade, a comissão de permanência, a qual, segundo remansosa 

jurisprudência, tem vedada a cobrança cumulada com outros encargos. A 

propósito, confiram-se os seguintes julgados: “DIREITO DO CONSUMIDOR 

E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE 

AUTOMÓVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS CUMULADOS COM JUROS 

MORATÓRIOS E MULTA. CUMULAÇÃO INDEVIDA. 1. A comissão de 

permanência constitui encargo incidente quando constituída a mora, 

apresentando o caráter múltiplo de atualizar e remunerar a moeda, não 

podendo haver a cumulação de multa com juros e comissão de 

permanência. 2. Constatada a cobrança de juros remuneratórios, fazendo 

as vezes de comissão de permanência, cumulada com encargos outros, 

deve-se afastar do contrato previsão dessa natureza. 3. Apelação 

provida para extirpar do contrato firmado entre as partes a cobrança de 

juros remuneratórios disposta na cláusula 7ª. Em consequência, 

condenou-se o Réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios.” 

(APC 2010071027308-4, 1ª Turma Cível, Relator Desembargador FLÁVIO 

ROSTIROLA, julgado em 11/01/2012, DJ-e de 16/01/2012 p. 68) (sem 

grifos no original) “CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO 

CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE 

INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º, DA MP N.º 2170-36/2001 PELO 

CONSELHO ESPECIAL DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE 

CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS DE MORA. LIMITAÇÃO À TAXA 

DO CONTRATO. TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO. ABUSIVIDADE. 

COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS DURANTE O PERÍODO DA 

NORMALIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE DE INSCREVER O NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. ATRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA AO RÉU. 

1. Com a revogação do § 3º do art. 192 da Constituição Federal, pela 

Emenda Constitucional nº 40/03, a limitação da taxa dos juros 

remuneratórios em 12% ao ano passou a ser tratada, apenas, pela 

legislação infraconstitucional. E, consoante entendimento pacífico da 

doutrina e da jurisprudência, as disposições contidas na referida 

legislação não se aplicam às instituições que integram o Sistema 

Financeiro Nacional, sob o fundamento de que este é regido pela Lei nº 

4.595/64. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal, no Enunciado 596, 

consolidou o entendimento de que os limites à estipulação da taxa de 

juros, constantes do Decreto nº 22.626/33, não se aplicam às operações 

realizadas por instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional. 

Assim sendo, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 

juros, sendo, a princípio, livres para fixarem com o contratante os juros a 

serem aplicados. 2. O art. 5º, da MP n.º 2170-36/2001, foi declarado 

inconstitucional, por decisão do Conselho Especial deste Tribunal de 

Justiça, no controle incidental de constitucionalidade, de modo que 

subsiste a vedação à capitalização mensal de juros. 3. Existindo no 

contrato encargo que, embora não receba o mesmo nome, tenha idêntica 

natureza da comissão de permanência, deve receber o mesmo tratamento 

desta, ou seja, deve ser calculado segundo a taxa de mercado apurada 

pelo Banco Central do Brasil, desde que limitado à taxa de juros do 

contrato e não cumulado com outros encargos de mora. 4. A cobrança da 

taxa de emissão de boleto é abusiva, na medida em que se trata de 

serviço inerente à própria atividade bancária, não havendo qualquer 

contraprestação por parte da entidade financeira, violando, assim, os 

direitos do consumidor. 5. O reconhecimento da existência de cobrança de 

encargos abusivos, durante o período da normalidade contratual, afasta 

os efeitos da mora, o que impossibilita a inclusão do nome do autor nos 

cadastros de restrição ao crédito, enquanto pender a discussão judicial 

acerca do contrato. 6. Se, com o provimento de seu recurso, o autor 

passou a ser vencedor na maior parte de seus pedidos, restando vencido 

em parcela mínima, impõe-se a inversão dos ônus da sucumbência, para 

que estes sejam atribuídos integralmente ao réu. 7. Apelo parcialmente 

provido.” (APC 2009011000855-0, 4ª Turma Cível, Relator Desembargador 

ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, julgado em 07/12/2011, DJ-e de 

12/01/2012 p. 105) (sem grifos no original) No particular, pertinentes os 

fundamentos expendidos pelo eminente Relator da APC n.º 

2010071027308-4, acima citada, razão pela qual peço vênia para 

transcrevê-los, por se tratar de caso análogo ao presente: “Recordemos 

que a comissão de permanência constitui encargo incidente quando 

constituída a mora, apresentando o caráter múltiplo de atualizar e 

remunerar a moeda, não podendo haver a cumulação de multa com juros 

moratórios e comissão de permanência.” No caso em análise, os juros 

remuneratórios, que fazem as vezes da comissão de permanência, 

encontram-se cumulados com juros moratórios e multa. Restaram, pois, 

arbitrados de forma potestativa, de modo que uma parte encontra-se à 

mercê da outra, na medida em que as taxas de tais juros somente poderão 

ser aferidas pela própria Instituição Financeira. Em outras palavras, o 

consumidor não foi informado, claramente, do quanto lhe será cobrado na 

hipótese de impontualidade no pagamento. Logo: PROCESSO CIVIL. 

REVISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA. 

RECURSO DESPROVIDO. Não é possível a cumulação dos juros 

remuneratórios com juros moratórios e multa moratória no período de 

inadimplência, por representar, em verdade, comissão de permanência, a 

qual não pode ser cumulada com outros encargos. (Acórdão n. 604162, 

20110110193234APC, Relator LÉCIO RESENDE, 1ª Turma Cível, julgado em 

18/07/2012, DJ 23/07/2012 p. 69) Não consta no contrato de ID 20735539 

a incidência de comissão de permanência como alegado pela requerida, no 

entanto, em consequência da exclusão dos juros remuneratórios (que, no 

caso, faz às vezes de comissão de permanência), deve-se instituir como 

penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios 

de 1% (um por cento) ao mês (ambos como contratado na cláusula 

consequências no atraso do pagamento) e, ainda, a correção monetária 

pelo INPC. Da descaracterização da mora Pretende a requerida a revisão 

dos encargos incidentes do período da normalidade contratual e a 

consequente descaracterização da mora. Conforme precedentes do 

Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do abuso nos encargos 

exigidos no período da normalidade contratual, tais como capitalização de 

juros indevida, descaracteriza a mora do devedor. Isto porque a 

dificuldade do pagamento é a própria causa do inadimplemento. Veja-se: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

CONTRATO BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. COBRANÇA IRREGULAR 

DE ENCARGOS DA NORMALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. 

EXTINÇÃO DO FEITO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante pacífica 

jurisprudência desta col. Corte Superior de Justiça, a mora do devedor é 

descaracterizada tão somente quando o caráter abusivo decorrer da 

cobrança dos chamados encargos do ‘período da normalidade’. 

Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg 

no AREsp 326.567/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTATURMA, 

julgado em 18/2/2014). Dessa forma, uma vez não constatada qualquer 

abusividade na cobrança dos encargos no período da normalidade 

contratual, assim como não demonstrado eventual ônus excessivo, 

desvantagem exagerada, enriquecimento ilícito por parte do agente 

financeiro, não há falar em descaracterização da mora. Da repetição de 

indébito Registro que a repetição do indébito é consequência lógica da 

redefinição do débito operada a partir da revisão do contrato, embora que 

se tenha aqui revisado apenas os encargos da mora, referente ao período 

de inadimplência, que não da normalidade contratual. Assim, no caso, 

deve ser deferido. Isso porque limitados os juros e afastados os encargos 

abusivos, na prática, haverá repetição do indébito, caso cabalmente 

demonstrado o pagamento a maior. Assim entende a jurisprudência: 

“REVISIONAL. CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO. DESCONTO DE 

DUPLICATAS. PRELIMINAR. LIMITES DA REVISÃO. A RENOVAÇÃO 

AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA 

CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) NÃO IMPORTA EM NOVAÇÃO, HAJA 

VISTA A UNICIDADE E A CONTINUIDADE DA RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE 

AS PARTES, POSSIBILITANDO A REVISÃO JUDICIAL DE TODA A 

RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE 

REVISÃO DE CLÁUSULAS A LIMITAR OS JUROS PRATICADOS DE FORMA 

ELEVADA, COM FUNDAMENTO NO CDC. CAPITALIZAÇÃO. E AFASTADA 

A CAPITALIZAÇÃO MENSAL, UMA VEZ AUSENTE AUTORIZAÇÃO LEGAL, 

SENDO PERMITIDA NA FORMA ANUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. É 

ILEGAL QUANDO ESTIPULADA EM ÍNDICE ABERTO, SUJEITO AO 

EXCLUSIVO ARBÍTRIO DE UMA DAS PARTES, FORTE O DISPOSTO NO 

ART. 115, DO CÓDIGO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. O PARAGRAFO 

ÚNICO DO ART. 42 DO CDC NÃO EXIGE A PROVA DO PAGAMENTO COM 

ERRO, BASTANDO A COBRANÇA DE QUANTIA INDEVIDA PARA 

POSSIBILITAR A DEVOLUÇÃO DO EXCESSO, QUE DEVERÁ SER IGUAL 

AO PAGO A MAIOR E NÃO EM DOBRO, UMA VEZ AUSENTE A MA-FÉ DO 

BANCO.” (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70006947238, DÉCIMA SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: PAULO AUGUSTO 

MONTE LOPES, JULGADO EM 24/09/2003). Eventualmente, comprovados 

pagamentos a maior e indevidos, mostra-se possível à repetição do que foi 
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pago, mas não em dobro. Antes da repetição de indébito, todavia, deve 

haver a compensação, nos termos do art. 369 do Código Civil. Ademais, 

extrai-se se dos autos o desinteresse da requerida em saldar seu débito 

com o requerente, uma vez que não há nos autos pedido de purgação da 

mora. Por fim, com a documentação que instrui a inicial, destacando-se a 

Cédula de Crédito Bancário (de ID 20735539) e o instrumento de protesto 

de ID 20735898, demonstrou o requerente satisfatoriamente a 

materialidade da relação contratual entre as partes, bem ainda a 

constituição em mora da requerida. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

PROCEDENTE a presente ação de Busca e Apreensão e, de 

consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, consolidando em 

favor do requerente a posse e propriedade plena do bem objeto do pedido. 

Acolho parcialmente os pedidos contrapostos da requerida, como segue: 

1. Pela licitude, neste caso, mantenho a capitalização mensal de juros 

porque a taxa anual do contrato (ID 20735539 – item VI) é maior que doze 

vezes a taxa mensal pactuada; 2. Mantenho a contratação da Taxa de 

Cadastro, em vista da sua legalidade; 3. Mantenho as tarifas denominadas 

registro de contrato e avaliação de bem, em virtude da legalidade destas; 

4. Declaro nula a cláusula venda casada do Seguro Proteção Financeira, 

ID 20735539, pág. 01, no valor de R$ 1.601,99 (um mil seiscentos e um 

reais e noventa e nove centavos). E de consequência, determino a 

devolução na forma simples destas à requerida, acrescido de moratórios 

na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária 

pelo INPC, a contar da data do dispêndio. 5. Determino a exclusão dos 

juros remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de 

permanência), deve-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% 

(dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês 

(ambos como contratado na cláusula 1.2) e, ainda, a correção monetária 

pelo INPC; 6. Improcede o pleito de descaracterização da mora da 

requerida; 7. Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em 

havendo saldo a favor da requerida, deve-se em primeiro proceder à 

compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, 

tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data 

da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. 

Considerando a sucumbência recíproca das partes, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, para 

cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 86, caput, 

do CPC. Custas processuais, “pro rata’. Obrigação que fica suspensa em 

relação à requerida em decorrência dos benefícios da assistência 

judiciária que lhe foram concedidos junto ao ID 27885603. Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 30 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário [1] “Nos 

contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da 

abusividade das cláusulas.”

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular
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Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1029497-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO LEONARDO DAVID (REU)

CENTRO EDUCACIONAL CUIABA CEDUC LTDA - ME (REU)

MICHEL CUNHA DO CARMO (REU)

EDSON LUIS DE CARVALHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCILENE GOMES DA SILVA OAB - RJ144510 (ADVOGADO(A))

Rosane Costa Itacaramby OAB - MT8755-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM AÇÃO CÍVEL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ 

AUTOS Nº 1029497-43.2017.8.11.0041 AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: CENTRO EDUCACIONAL CUIABA 

CEDUC LTDA - ME, HUGO LEONARDO DAVID, MICHEL CUNHA DO 

CARMO, EDSON LUIS DE CARVALHO AT Vistos. Cuida-se de Ação Civil 

Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em 

desfavor de Empreendimentos Educacionais Ltda., Hugo Leonardo David, 

Michel Cunha do Camargo e Edson Luis de Carvalho. O pedido de 

concessão de tutela foi deferido, bem como determinada a citação dos 

requeridos (Id n.º 10608999). O requerido Hugo Leonardo David 

apresentou contestação, ocasião em que pugnou pela formação de 

litisconsórcio passivo necessário com Ritchelle Rogério de Carvalho Porto 

e Idelucy Maria Bezerra Fonseca Campos. No mérito pugnou pela 

improcedência dos pedidos da exordial ( Id n.º 15554611). Os demais 

requeridos, apesar de citados, deixaram transcorrer o prazo sem 

contestar, conforme certidão constante no Id n.º 15584574. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação (Id n.º 16261738). O decisum 

constante no Id n.º 19116580 indeferiu o pedido de formação de 

litisconsórcio passivo e intimou as partes para especificarem as provas 

que pretendem produzir. A parte autora indicou prova testemunhal (Id n.º 

22308992). O requerido Hugo Leonardo David também pleiteou a produção 

de prova testemunhal ((Id n.º 22308992). A parte requerida indicou prova 

testemunhal, assim como requereu a juntada de documentos ( Id n.º 

22736556). Os demais requeridos deixaram transcorrer o prazo sem 

manifestação, conforme consta no Id n.º 22761424. É a síntese. DECIDO. 

O processo encontra-se na fase de julgamento conforme o seu estado. 

Compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de extinção do 

processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do seu 

mérito (parcial ou total), pois há necessidade de produção de outras 

provas e não existem pedidos incontroversos (arts. 355 e 356 do CPC). 

Vislumbro, ainda, que ônus da prova será regulado nos termos do art. 373 

do Código de Processo Civil. Passo, em razão disso, ao saneamento e 

organização do processo, nos termos do art. 357 do CPC. No que tange 

ao saneamento [art. 357, inciso I], verifico que o processo está em ordem. 

Com efeito, não existem vícios ou irregularidades, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. As partes são 

capazes e estão representadas e não há prejudiciais de mérito a serem 

analisadas. Relativamente à organização do processo [art. 357, incisos II a 

V], registro que, quanto às questões de fato, a atividade probatória deverá 

recair sobre os seguintes pontos controvertidos: A prestação de cursos 

na modalidade Educação de Jovens e Adultos e Educação prestada pelo 

requerido CEDUC se deu de forma irregular, sem autorização ou 

credenciamento do órgão competente? DEFIRO o pedido de produção de 

prova oral e, por conseguinte, DESIGNO o dia 15.07.2020, às 14h30min, 

para audiência de inquirição das testemunhas, a ser realizada na sala de 

audiências do Gabinete I da Vara de Ação Civil Pública e Ação Popular no 

Fórum da Capital. FIXO o prazo de 15 (quinze) dias úteis para 

apresentação ou ratificação dos rol de testemunhas, o qual deverá conter, 

sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, 

número de identidade e endereço completo da residência e do local de 

trabalho, sob a pena de preclusão (art. 450, CPC). Ressalto, ainda, que 

caberá ao advogado constituído pela parte interessada na produção da 

prova informar ou intimar cada testemunha por si arrolada, observadas as 

regras do art. 455 do Código de Processo Civil, inclusive a de juntar aos 

autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento desta pela testemunha, sob as penas do § 3º do citado artigo. 
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Assim sendo, INTIMEM-SE as partes, por meio de seus respectivos 

advogados, para que comparecerem à audiência designada já 

acompanhadas da(s) testemunha(s) arrolada(s), ressalvadas as 

hipóteses em que a intimação deve ser feita pela via judicial, nos moldes 

do disciplinado no art. 455 do Código de Processo Civil. PROCEDA-SE com 

a preparação dos autos para audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias 

de antecedência, certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 

338 da CNGC. Intimem-se. Cientifique-se o representante do Ministério 

Público. Expeça-se o necessário. Cuiabá, 27 de Março de 2020. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1184939 Nr: 45481-21.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE CUIABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANÇOILSON EVERTON ALMEIDA DA 

CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE XAVIER RIBEIRO - 

OAB:19465/B, Gilberto Gomes - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6.363, MÁRCIO MONTENEGRO - OAB:OAB/MT 15.329

 (....)

DEFIRO o pedido de produção de prova oral e, por conseguinte, DESIGNO 

o dia 08.07.2020, às 14h:30min, para audiência de inquirição das 

testemunhas, a ser realizada na sala de audiências do Gabinete I da Vara 

de Ação Civil Pública e Ação Popular no Fórum da Capital.

 FIXO o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentação ou ratificação 

dos rol de testemunhas, o qual deverá conter, sempre que possível: nome, 

profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e 

endereço completo da residência e do local de trabalho, sob a pena de 

preclusão (art. 450, CPC).

Ressalto, ainda, que caberá ao advogado constituído pela parte 

interessada na produção da prova informar ou intimar cada testemunha 

por si arrolada, observadas as regras do art. 455 do Código de Processo 

Civil, inclusive a de juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 

(três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e 

do comprovante de recebimento desta pela testemunha, sob as penas do 

§ 3º do citado artigo.

Assim sendo, INTIMEM-SE as partes, por meio de seus respectivos 

advogados, para que comparecerem à audiência designada já 

acompanhadas da(s) testemunha(s) arrolada(s), ressalvadas as 

hipóteses em que a intimação deve ser feita pela via judicial, nos moldes 

do disciplinado no art. 455 do Código de Processo Civil.

PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, pelo 

menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC.

No tocante a petição constante na Ref. 90, considerando que o 

substabelecimento sem reserva de poderes constante às fls. 671 dos 

autos materializados foi realizado apenas pelo causídico Ricardo Gomes 

de Almeida, se faz desnecessária a comprovação de notificação do 

requerido, porque ainda resta o procurador constituído na procuração 

original, quem seja, Luiz Alberto Derze Carneiro (fls. 554 dos autos 

materializados).

Por fim, diante dos documentos acostados pelo requerido por ocasião da 

especificação das provas, INTIME-SE a parte autora para manifestar, nos 

termos do art. 4

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 972186 Nr: 10324-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DE REPOUSO CANTINHO DO CÉU LTDA 

-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Salete Maria Búfalo Poderoso - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCINEI BORGES DA SILVA - 

OAB:15125-0 / MT

 Vistos.

Ante a manifestação da Ref. 148, INTIME-SE a parte requerida, nos termos 

do art. 9 e 10 do Código de Processo Civil, para que manifeste, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acerca da extinção por perda do objeto.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de Março de 2020.

BRUNO D' OLIVEIRA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 353893 Nr: 24381-88.2008.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT, CAB - 

CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELITA VINAGRE PINHEIRO 

DUARTE - OAB:10707, CARLA CORBELINO BIANCARDINI - 

OAB:12.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

Proc. do Munícipio - OAB:3654/MT, ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, DESIREE DUARTE DA SILVA - OAB:19.667, DIEGO 

ANTONIETO SIQUEIRA - OAB:18895/O, LEONARDO PIO DA SILVA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 7.202, LUCIANA PÓVOAS LEMOS - 

OAB:7723/MT

 Pelo exposto, HOMOLOGO o acordo formalizado nos autos firmado entre 

o Sindicatos dos Odontologistas do Estado de Mato Grosso, o Município de 

Cuiabá e a empresa CAB Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços 

Públicos de Água e Esgoto, que importa na implantação e manutenção do 

sistema de fluoretação de água em todas as Estações de Água de 

Cuiabá/MT, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

A obrigação de manutenção do serviço deve ocorrer em todas as 

estações de tratamento de água de Cuiabá, sem interrupção, sob pena de 

os requeridos incidirem em multa diária, a qual FIXO em 10 (dez) salários 

mínimos – no valor vigente à época do eventual descumprimento.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

HOMOLOGO, ainda, o acordo firmado quanto aos honorários de 

sucumbência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1002334-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT15136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

CELIA REGINA VIDOTTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1002334-83.2020.8.11.0041. 

Vistos etc. Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Sindicato dos 

Médicos do Estado de Mato Grosso, em face do Estado de Mato Grosso, 

visando obstar que o Estado de Mato Grosso terceirize serviços médicos 

para empresa não inscrita no CRM-MT e que não vem cumprindo com as 

suas obrigações contratuais, em detrimento da realização de concurso 

público. Afirma que a referida contratação ofende aos princípios da 

administração pública, além de violar os direitos dos médicos enquanto 

trabalhadores. Aduz que há irregularidade na licitação realizada pela 

Secretaria de Estado de Saúde, com base no Edital nº. 024/2019 – Pregão 
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Eletrônico, para seleção da melhor proposta, objetivando a “Contratação 

de empresa especializada para a prestação de serviços médicos, para 

atendimento pré hospitalar de Urgência e Emergência, para atender a 

demanda do SAMU 192 – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, em 

regime de plantões sucessivos de 12 h no período diurno e noturno. 

Ressalta que o objeto da licitação é unicamente o fornecimento de mão de 

obra médica, que está previsto na carreira de médicos do SUS, no âmbito 

estadual, de acordo com a Lei Complementar nº. 441/2011. Aduz que se 

não bastasse a apontada irregularidade na admissão de mão de obra, 

verifica-se que a empresa vencedora do certame sequer possui registro 

no Conselho Regional de Medicina no âmbito do Estado de Mato Grosso. 

Argui que a Controladoria Geral da União, por meio da Secretaria Federal 

de Controle Interno, emitiu relatório de avaliação do SAMU (Ordem de 

Serviço nº. 20148592), apontando, entre outros problemas graves, o 

elevado número de contratados temporários e comissionados em 

detrimento dos concursados. Ressalta que, não obstante o referido 

relatório seja do ano 2014, não se verificou qualquer alteração na 

realidade da gestão de pessoal do SAMU, de acordo com as informações 

obtidas no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, cuja última 

atualização data de 17 de março de 2018. Assevera, assim, a 

necessidade de proibir o requerido Estado de Mato Grosso de realizar 

terceirizações que redundam em remunerações não condizentes com o 

Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso. 

Ressalta acerca da inércia do Estado e do iminente risco de lesão ao 

erário com a destinação ilícita de verbas públicas. Requer, em sede de 

tutela de urgência, que seja ordenado que o Estado de Mato Grosso se 

abstenha de realizar admissão de mão de obra médica por meio de 

licitação e empresas interpostas e realize o concurso público, para 

exercer funções que são típicas dos médicos servidores públicos da 

carreira dos servidores públicos da Secretaria de Estado de Saúde do 

Estado de Mato Grosso, suspendendo, por consequência, a licitação 

realizada pela Secretaria de Estado de Saúde, que publicou Edital nº 

024/2019. Requer também, liminarmente, que o Estado de Mato Grosso 

seja compelido a realizar contratação emergencial e temporária de 

médicos, para realizar os atendimentos no SAMU, e que no prazo de um 

ano realize concurso público. Instruiu o pedido com os documentos 

juntados na ref. 28220836 a 28220947. Pela decisão constante na ref. 

28359416, foi determinada a intimação do Estado de Mato Grosso, para se 

manifestar no prazo de 72 (setenta e duas) horas, tendo o Estado de Mato 

Grosso manifestado na ref. 28675237. Arguiu, preliminarmente, a 

ilegitimidade ativa do sindicato, sob o fundamento de que o requerente não 

consta expressamente do rol dos legitimados para tal, tampouco consta 

em suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e 

social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre 

concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao 

patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Sobre o 

pedido liminar, alegou a ausência da probabilidade do direito e do perigo da 

demora, além de mencionar que a pretensão possui natureza satisfativa, o 

que conduz ao indeferimento da medida liminar. É o relato do necessário. 

Decido. O Estado de Mato Grosso, ao manifestar sobre a liminar pleiteada, 

requereu a extinção do feito, alegando a ilegitimidade do sindicato para 

propor a ação civil pública. Entretanto, os sindicatos possuem ampla 

legitimidade extraordinária para defender em juízo os interesses coletivos 

da categoria que representam, ainda que a pretensão vindicada diga 

respeito apenas a parcela dos trabalhadores. Esta ampla legitimidade 

também é reconhecida para o ajuizamento da ação civil pública, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. DIREITOS INDIVIDUAIS 

HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. SÚMULA N. 83/STJ. 

DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Conforme a jurisprudência do STJ, "o sindicato 

possui legitimidade e interesse para propor ação civil pública, baseada em 

direito individuais homogêneos, a fim de discutir cláusulas contratuais tidas 

como abusivas e insertas em cédulas de crédito rural firmadas entre seus 

associados e a instituição financeira recorrente" (AgRg no AREsp n. 

465.130/MT, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 20/3/2014, DJe 26/3/2014). 3. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (AgInt no AREsp 1136502/MT, Rel. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 

03/08/2018). “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO. 

DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DE SERVIDORES 

PÚBLICOS. LEGITIMIDADE ATIVA. ISENÇÃO DE CUSTAS. ART. 18 DA LEI 

7.347/85. APLICABILIDADE. 1. A Corte Especial do STJ pacificou-se no 

sentido de ser "cabível o ajuizamento de ação civil pública em defesa de 

direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores, 

devendo ser reconhecida a legitimidade do Sindicato recorrente para 

propor a presente ação em defesa de interesses individuais homogêneos 

da categoria que representa. Com o processamento da presente demanda 

na forma de ação civil pública, plenamente incidente o art. 18 da lei n. 

7.347/85, com a isenção de custas" (EREsp 1.322.166/PR, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, DJe 23/3/2015). 2. Recurso Especial não 

provido.” (REsp 1579536/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). No presente caso, a 

pretensão liminar deduzida tem contornos de tutela de urgência, cujos 

requisitos se encontram no art. 300, Novo Código de Processo Civil, de 

aplicação subsidiária à Ação Civil Pública (art. 19, Lei n.º 7.347/1985): 

“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.” Em outras palavras, para a concessão da 

tutela de urgência é fundamental ter um direito provado de maneira 

satisfatória e que deve ser imediatamente amparado, caso contrário, irá 

perecer ou ocasionar danos irreparáveis ou de difícil reparação. 

Identificados os requisitos essenciais para o deferimento da tutela de 

urgência, in casu, verifica-se que, ao menos em sede de cognição não 

exauriente, esses requisitos não restaram comprovados. A questão 

trazida à discussão, como causa de pedir da ação, demanda maiores 

debates incompatíveis com a cognição sumária exigida para o deferimento 

de liminar. Ademais, os pedidos liminares encontram-se umbilicalmente 

ligados, senão idênticos, ao próprio pedido de mérito formulado pelo 

requerente, de modo que qualquer assertiva sobre sua pertinência exigiria 

declaração precoce quanto à legalidade ou ilegalidade do procedimento 

combatido pelo requerente, cuja análise será possível somente após o 

devido contraditório e quiçá a instrução processual, oportunamente, no 

julgamento do processo. Nessa esteira, em sede de cognição sumária, 

reputa-se ausente o fumus boni iuris que autorize a conclusão pela 

verossimilhança da alegação do requerente, diante das peculiaridades que 

circundam a presente questão judicial, que por certo, demanda um exame 

mais aprofundado, que será realizado segundo os ditames do contraditório 

e da ampla defesa, por reconhecer a existência de uma complexidade 

maior a afastar a verossimilhança. De mesmo modo, não se encontra 

demonstrado o periculum in mora, ou o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Consoante asseverado pelo próprio 

requerente, a situação trazida a discussão é conhecida, no mínimo há 6 

anos, uma vez que mencionado existir relatório, datado do ano de 2014 e 

exarado pela Controladoria Geral da União, por meio da Secretaria Federal 

de Controle Interno, apontando, entre outros problemas graves, o elevado 

número de contratados temporários e comissionados em detrimento dos 

concursados. Isto indica, inclusive, o descabimento da pretensão liminar 

de obrigar o requerido a realizar contratação temporária, pois não se trata 

de situação autorizada pela Constituição Federal, ao contrário, trata-se de 

serviço de saúde, de natureza continua e com demanda conhecida. 

Destes fatos, é possível concluir, neste momento processual e a partir de 

análise perfunctória, que não estão presentes os requisitos autorizadores 

para a concessão, in limine, da tutela pretendida. Diante do exposto, não 

vislumbrando os requisitos necessários, indefiro o pedido de antecipação 

dos efeitos da tutela formulado na inicial. Considerando a aplicação 

subsidiaria do CPC às ações civis públicas, deixo, por ora, de designar a 

audiência de conciliação, por se tratar de direito indisponível, entretanto, 

se houver interesse das partes, o que poderá ser manifestado a qualquer 

tempo, o ato será oportunamente designado. Cite-se o requerido, por seu 

Procurador-Geral para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar contestação. Se na contestação forem alegadas matérias 

preliminares, prejudiciais ou forem juntados documentos, intime-se o 

requerente para manifestação, no prazo de quinze (15) dias. Após, 

abra-se vista dos autos ao representante do Ministério Público para 

manifestar como custos legis. Intime-se. Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. 

Celia Regina Vidotti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1002744-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARCILIO JESUS DA CRUZ (REU)
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MERALDO FIGUEIREDO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAIMUNDO ESTEVES OAB - MT0007255A (ADVOGADO(A))

MARCIA FIGUEIREDO SA OAB - MT9914-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CELIA REGINA VIDOTTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1002744-49.2017.8.11.0041. 

Vistos etc. Na impugnação a contestação, o representante do Ministério 

Público manifestou pelo julgamento antecipado do feito. No caso, tendo em 

vista a natureza desta ação e o disposto nos arts. 9º, 10 e 357, todos do 

Novo Código Civil, que refletem o princípio da colaboração das partes, 

instituído pela nova sistemática processual civil, intimem-se os requeridos 

para, no prazo de quinze (15) dias, manifestarem se concordam com o 

julgamento do processo no estado em que se encontra, ou se pretendem 

produzir provas. Se houver intenção de remeter o feito à fase instrutória, 

determino que os requeridos, no mesmo prazo acima, indiquem 

precisamente quais são as provas que pretendem produzir, justificando 

sua pertinência e adequação ao fato que se pretende com ela provar, bem 

como indicar quais as questões de direito ainda controvertidas e 

relevantes (art. 357, II e IV, ambos do CPC). Havendo manifestação ou 

decorrido o prazo, certifique-se e conclusos. Às providências. Cuiabá/MT, 

30 de março de 2020. Celia Regina Vidotti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1010558-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELLE FERNANDES DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ueber Roberto de Carvalho OAB - MT4754-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CELIA REGINA VIDOTTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1010558-10.2020.8.11.0041. 

Vistos etc. Trata-se de Embargos de Terceiro ajuizado por Gracielle 

Fernandes da Silva, em face do Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso e Estado de Mato Grosso, tendo em vista a indisponibilidade 

decretada nos autos da ação civil de improbidade administrativa n.º 

1010778-76.2018.8.11.0041, que teria recaído sobre imóvel matriculado 

sob n.º 96.022, do 2º Serviço Notarial e de Registro da Comarca de 

Cuiabá, que alega ser de sua propriedade. Aduz que adquiriu o imóvel 

objeto da indisponibilidade em 18/07/2012, antes de contrair casamento 

com o requerido Silvio Correa, em 01/09/2013. Não obstante, alega que, 

quando da escritura de compra e venda do imóvel, houve a indicação de 

casamento com o referido requerido. Alega ter se divorciado do requerido 

pouco tempo depois do casamento, em 03/02/2014, sequer cogitando a 

partilha do referido imóvel, eis que tal bem não se comunicava, em razão 

da aquisição anterior ao casamento. Requer, assim, a concessão de 

liminar objetivando a suspensão da medida constritiva que recaiu sobre o 

aludido bem imóvel. Na ref. 30234178, requereu a inclusão do requerido 

Silvio Cezar Correa Araújo no polo passivo desta ação. É o relato do 

necessário. DECIDO. Analisando detidamente os autos, notadamente a 

prova documental que instrui a inicial, verifica-se que a embargante possui 

direito aquisitivo sobre o imóvel registrado sob a matrícula n.º 96.022, do 

2º Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Cuiabá, conforme ressai 

da cópia da matrícula do imóvel juntada na ref. 30059222. Não obstante os 

argumentos expostos pela embargante, ao menos neste momento 

processual de cognição sumaria, não há sequer indícios de turbação ou 

esbulho na alegada posse da embargante sobre o imóvel em questão, não 

existindo, na referida ação principal, sentença de perdimento do referido 

bem ou ato expropriatório. A cláusula de indisponibilidade gravada no 

imóvel impõe limitação ao direito de propriedade apenas e tão somente 

quanto a sua disposição, de modo que não importa em ameaça à posse 

que justifique a concessão de liminar em sede de embargos de terceiro. 

Reitero que o feito principal onde foi decretada a medida não foi 

sentenciado, o que redunda na impossibilidade do embargante ter sua 

posse turbada ou esbulhada. Da mesma forma, também não se verifica 

estreme de dúvidas a plausibilidade do direito alegado pela embargante, 

pois, conforme consta no documento público do negócio de compra e 

venda do imóvel indisponibilizado – o qual possui presunção de 

veracidade - quando da aquisição do imóvel, a embargante era casada 

com o embargado Silvio Correia, ao menos assim figurou a sua 

qualificação pessoal. Desta forma, não estão presentes os requisitos 

legais, notadamente a existência de iminente risco irreparável ou de difícil 

reparação suficiente para justificar a concessão da liminar pleiteada 

nestes embargos de terceiro. Neste sentido é a jurisprudência: 

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE DE 

BEM DETERMINADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE 

TURBAÇÃO OU ESBULHO. A indisponibilidade dos bens estabelecida em 

ação civil pública ajuizada contra a cooperativa habitacional em razão de 

loteamento irregular não afronta a posse da embargante. A 

indisponibilidade determinada é provimento de natureza cautelar que tem 

por fim vedar a alienação do bem enquanto não regularizado o loteamento, 

evitando prejuízos a terceiros, igualmente, de boa-fé. Sentença 

confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNANIME”. (TJ/RS. 

Apelação Cível Nº 70042542217, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 20/06/2013) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DA 

SENTENÇA. BLOQUEIO DE BENS. EMBARGOS DE TERCEIRO. LIMINAR. 

SUSPENSÃO DA MEDIDA. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM 

IN MORA E FUMUS BONI IURIS. DECISÃO MANTIDA. Hipótese em que foi 

decretada a indisponibilidade dos bens de modo a garantir eventual 

execução de sentença condenatória, evitando-se a dilapidação de 

patrimônio por parte dos acionados, não havendo, nesse momento, 

iminente possibilidade de alienação dos bens bloqueados. Ademais, 

caderno recursal instruído deficientemente. Decisão que negou a liminar 

mantida. RECURSO DESPROVIDO”. (TJ/SP. AI 0177895-65.2011.8.26.0000, 

Relator: Amorim Cantuária, data de Julgamento: 15/05/2012, 3ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 17/05/2012). Diante do exposto, não 

havendo risco iminente à posse da embargante e ausente o requisito 

necessário à concessão da tutela pretendida, indefiro a liminar, entretanto, 

por cautela, desde já fica excluído de eventual execução, até o deslinde 

do presente feito, o bem objeto do pedido. Recebo a emenda da inicial 

constante na ref. 30234178. Procedam-se as retificações necessárias no 

cadastro e distribuição. Citem-se e intimem-se os embargados, sendo 

Silvio Cezar Correa Araújo, na pessoa de seu advogado constituído nos 

autos principais, mediante simples publicação na imprensa oficial (art. 677, 

§ 3º do NCPC) para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, ofertarem as 

contestações, nos termos do art. 679, do Novo Código de Processo Civil. 

Se nas contestações forem alegadas questões preliminares ou 

prejudiciais ou vierem instruídas com documentos, intimem-se os 

embargantes para, querendo, impugná-las. Traslade-se cópia desta 

decisão para a ação principal nº 1010778-76.2018.8.11.0041. Concedo a 

embargante os benefícios da gratuidade da justiça, uma vez que não há 

nos autos, neste momento, indícios que possam afastar a presunção legal 

de hipossuficiência. Expeça-se o necessário. Intimem-se Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Celia Regina Vidotti Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1013095-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA MARIA BOAVENTURA DA SILVA OAB - MT10434/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO 

(REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

CELIA REGINA VIDOTTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1013095-76.2020.8.11.0041. 

Vistos etc. Trata-se de Ação Civil Publica, ajuizada por APROSOJA – 

Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso, em 

face do Estado de Mato Grosso, Instituto de Defesa Agropecuária de Mato 

Grosso – INDEA e Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de 
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Mato Grosso - SEDEC. Analisando os autos, verifico a petição inicial está 

endereçada para a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Cuiabá, possuindo, inclusive, tópico específico acerca de sua 

competência (item 8). Verifica-se, outrossim, que o pedido é a declaração 

de nulidade de atos normativos, em face de leis e da constituição estadual, 

com a pretensão de proteção ambiental e a defesa fitossanitária do Estado 

de Mato Grosso. Não obstante, percebe-se que a ação foi distribuída 

equivocadamente para este Juízo – Sistema Pje. A Resolução TJ-MT/TP n.º 

03/2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico, estabelece, em 

seus arts. 26 e 40, que a distribuição da petição inicial e o correto 

cadastramento do feito são de responsabilidade daquele que tem 

capacidade postulatória. Veja-se: “Art. 26. Na propositura da ação é 

obrigatória a identificação da classe processual, o preenchimento dos 

dados estruturados exigidos pelo Sistema PJe, bem como o registro dos 

assuntos respectivos aos pedidos com observância das Tabelas 

Processuais Unificadas do Poder Judiciário, conforme Resolução n. 46, de 

18.12.2007, do Conselho Nacional de Justiça. § 1º Previamente ao 

cadastro dos polos ativo e passivo, o advogado deverá se certificar da 

inexistência de cadastro da parte no sistema, de modo a evitar a 

multiplicidade de cadastros.” (...) “Art. 40. A distribuição da petição inicial 

no Sistema PJe será feita diretamente por aquele que tenha capacidade 

postulatória, sem necessidade da intervenção do distribuidor de feitos ou 

da secretaria, situação em que a autuação ocorrerá de forma automática, 

mediante recibo eletrônico de protocolo, disponível permanentemente para 

guarda do peticionante.” Invariavelmente, quando qualquer item do 

cadastro do processo é preenchido de forma equivocada, os autos são 

encaminhados pelo sistema a Juízo incompetente, diverso daquele que foi 

indicado no endereçamento da petição inicial. Esta hipótese, entretanto, 

não caracteriza a incompetência funcional, material, territorial ou de valor, 

pois decorre de uma falha no cadastro do processo e não da intenção do 

requerente que, inclusive, dirigiu a petição inicial ao Juízo competente. Esta 

hipótese, entretanto, não caracteriza a incompetência funcional, material, 

territorial ou de valor, pois decorre de uma falha no cadastro do processo 

e não da intenção do requerente que, inclusive, dirigiu a petição inicial ao 

Juízo competente. Não se pode olvidar que a competência é pressuposto 

processual subjetivo positivo e, assim, o desenvolvimento regular do 

processo está diretamente relacionado à competência do juiz para 

exercitar a jurisdição no caso concreto. É importante consignar, também, 

que a redistribuição do processo ao outro Juízo é medida que pode ser 

mais demorada e prejudicial à parte do que um novo ajuizamento – desta 

vez com o preenchimento correto do cadastro. Não raras vezes 

deparamos com situações no sistema eletrônico que não permitem a 

redistribuição. Outra questão relevante a ser considerada é que a 

correção do cadastro e a redistribuição do processo não acarretam a sua 

baixa no estoque deste Juízo, pois não se trata de andamento que registra 

a prolação de sentença. Esta situação traz impacto negativo no 

cumprimento da Meta 01 do Conselho Nacional de Justiça: “Julgar 

quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no 

ano corrente, excluídos os suspensos e sobrestados”. Em suma, este 

Juízo não é competente para conhecer, processar e julgar o feito e, 

considerando os fundamentos acima expostos, notadamente a ausência 

de pressuposto válido e regular de desenvolvimento do processo, a sua 

extinção sem julgamento do mérito, é medida que se impõe. Diante do 

exposto, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, julgo extinto o processo 

sem julgamento do mérito, ressalvado ao requerente a possibilidade de 

postular seu direito perante o Juízo competente. Sem condenação em 

custas e honorários. Transitada em julgado, arquive-se, com as baixas e 

anotações de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 

de março de 2020. Celia Regina Vidotti Juíza de Direito
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